การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 5/2555
วันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
วันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*********************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การพิจารณาเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 หมวดภารกิจหลัก
(การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Kwassui Women’s University
4.2 หมวดข้อบังคับ –ระเบียบ-ประกาศ
-ไม่ม-ี
4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ
4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติสําหรับการเบิกเงินค่าบริการ Tablet iPad2
และ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในองค์กร สําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.4 หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล
4.4.1 การพิจารณาเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคามตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 8(2) (แทนตําแหน่งที่ว่างลง)
4.5 หมวดการประกันคุณภาพการศึกษา-กพร.- การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน
4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
และแผนชี้ นํา ป้อ งกัน หรือแก้ปัญ หาสัง คม มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
4.5.2
การพิ จ ารณาเครื อ ข่ า ยการจั ด การความรู้ ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย (University
Knowledge Management Network: UKM)
4.5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนว
ทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 สําหรับคณะ/
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.6 หมวดการมอบหมายงานนโยบาย
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์
5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสํานักงานอธิการบดี
5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสํานักวิทยบริการ
5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเภสัชศาสตร์
5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน
5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองกิจการนิสิต
5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล
5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
5.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
5.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
5.15 เรื่องอื่นๆ

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
วันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็นที่เสนอ
เสนอเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555
มติ
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เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 2
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2555
วันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**********************
กรรมการที่มาประชุม
1. อธิการบดี (ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต)
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (รศ.สุรชา อมรพันธุ์)
กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ(รศ.ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข)
กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ)
กรรมการ
5. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (ผศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ) กรรมการ
6. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (รศ.ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา)
กรรมการ
7. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (ดร.สุริทอง ศรีสะอาด)
กรรมการ
8. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ (อ.ธวัชวงศ์ ลาวัลย์)
กรรมการ
9. ผู้อํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป (อ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร)
กรรมการ
10. คณบดีคณะเทคโนโลยี (ผศ.ดร.รําไพ เกณฑ์สาคู)
กรรมการ
11. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์)
กรรมการ
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ.ทม เกตุวงศา ...รักษาราชการแทน) กรรมการ
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช)
กรรมการ
14. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ)
กรรมการ
16. คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
(รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ)
กรรมการ
17. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
(ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ)
กรรมการ
18. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผศ.พีรพงศ์ เสนไสย)
กรรมการ
19. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์)
กรรมการ
20. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์)
กรรมการ
21. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ผศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี)
กรรมการ
22. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย(รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ...รักษาการแทน)
กรรมการ
23. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ...รักษาการแทน) กรรมการ
23. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
(รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์)
กรรมการ
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24. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ ...รักษาการแทน)
25. คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (รศ.สีดา สอนศรี)
26. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (รศ.ดร.สุพรรณี เหลือบุญชู)
27. คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร)
28. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
(อ.ดร.นสพ.เอกชัย เจนวิถีสขุ )
29. ประธานสภาคณาจารย์ (อ.บุษยา ธระเสนา ..รักษาการแทน)
30. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากลาประชุมหรือติดภารกิจอื่น)
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู)
3. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
(ดร.วราวุธ สุธีธร)
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง)
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ผู้ชี้แจง
1. อ.สพญ.สุกัญญา ลีทองดี
2. นางสิริพร ศิระบูชา
3. นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
เจ้าหน้าที่กองแผนงาน

ผู้บันทึกการประชุม
1. นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน
2. นางสาวณภัทร พรจําศิล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม

เริ่มประชุม 09.00 น.
เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครบองค์ ป ระชุ ม ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมตาม
วาระ ดังนี้

-3ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
มีมติแต่งตั้งให้นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขประจําตําแหน่ง 473
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม
พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ที่ประชุมปรบมือและมอบดอกไม้แสดงความยินดี
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
2. กําหนดการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ 2554
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบเกณฑ์ ก ารประเมิ น และกํ า หนดวิ ธี ก ารให้ ป ระเมิ น ผลการ
บริหารงานของคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2555 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินให้ทราบ ดังต่อไปนี้
1. กําหนดวัน และแบ่งกลุ่มในการประเมินผู้บริหาร ดังนี้
1.1 วันที่ 1 เมษายน 2555 ประเมินคณบดี กลุ่มวิทยาศาสตร์
1.2 วันที่ 2 เมษายน 2555 ประเมินคณบดี กลุ่มมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
1.3 วันที่ 3 เมษายน 2555 ประเมินผู้อํานวยการสถาบัน /สํานัก/ศูนย์
ในการประเมินตามวันเวลาดังกล่าว หน่วยงานจะเข้ารับการประเมินเรียงลําดับตามตัวอักษร
และใช้เวลาประมาณหน่วยงานละ 30 นาที
2. ในวันประเมินให้หัวหน้าสํานักงานเลขานุการแต่ละหน่วยงาน เตรียมบุคคลจํานวน 3 คน
เพื่อให้คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ ดังนี้ คณาจารย์หนึ่งคน บุคลากรสายสนับสนุนหนึง่ คน นิสิตหนึ่งคน
3. กําหนดการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมหาวิทยาลัย จะมีกําหนดการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระหว่าง วันที่ 22-23 เมษายน 2555 เพื่อประชุมกํากับติดตามความสําเร็จ
และแนวทางแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจกับคณะเภสัชศาสตร์
ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความเสียใจกับนิสิต บุคลากรและอาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต จํานวน 2 คน ขณะเดินทางกลับจากศึกษาดูงานที่ประเทศลาว ซึ่ง
เป็นรถโดยสารนําเที่ยวที่มหาวิทยาลัยได้จ้างเหมาจากภายนอกได้เสียหลักพลิกคว่ํา บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําพอง
ถนนมิตรภาพ ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา
ที่ประชุมรับทราบ

-41.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การพิจารณาร่างโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ บ้านปรารถนาดี ถ.พังโคน – บึงกาฬ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2555 ได้มีมติ 1) ให้คณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งศูนย์นอกศึกษาและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บ้านปรารถนาดี ถนนพังโคน-บึงกาฬ
(ทางหลวงหมายเลข 222) ตําบลป่าแฝก อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 2) ให้แต่งตั้งคณบดีทุกคณะเป็น
คณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งศูนย์นอกโดยมอบกลุ่มงานการประชุมดําเนินการจัดทําคําสั่งต่อไป
บัดนี้ คณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งศูนย์นอกศึกษาได้ดําเนินการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2555 ได้มีมติดังนี้
1. มอบคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้นําร่องในการดําเนินการใช้พื้นที่เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการชุมชน หรืออื่นๆ ในพื้นที่บ้านปรารถนาดี ถ.พังโคน – บึงกาฬ ต.ป่าแฝก อ.พร
เจริญ จ.บึงกาฬ
2. เมื่อคณะ/หน่วยงานใดมีความพร้อมในการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ บ้านปรารถนาดี ถ.พังโคน – บึงกาฬ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
3. ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยอาจจะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเดินทาง
ไปดูพื้นที่ดําเนินการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บ้านปรารถนาดี
ถ.พังโคน – บึงกาฬ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ร่างโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ บ้านปรารถนาดี ถ.พังโคน – บึงกาฬ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งศูนย์นอกศึกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ บ้านปรารถนาดี ถ.พังโคน – บึงกาฬ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดําเนินการ
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บ้านปรารถนาดี ถ.พังโคน – บึงกาฬ ต.ป่าแฝก
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ต่อไป

-5มติ
ที่ประชุมมีมติให้คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานไปยังจังหวัดบึงกาฬว่าหากมีความประสงค์
จะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอให้ทางจังหวัดดําเนินการผ่านไปยังฝ่ายการเมือง โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดี
ที่จะให้การช่วยเหลือในด้านข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 หมวดภารกิจหลัก
(การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนรายวิชาของ
นิสิตหลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี (น.บ. นิตศิ าสตร์ และ ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา) จํานวน 3 คน
ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้เปิดสอนหลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี น.บ.นิติศาสตร์
และ ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) อันเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้
นิสิตสามารถเรียนควบคู่ระหว่าง น.บ. นิติศาสตร์ และศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ตาม
แผนการเรียนนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ในปีที่ 4 และปีที่ 5 สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา ซึ่งหากจะสําเร็จการศึกษาได้ จะต้องได้เทียบโอนรายวิชาจากหลักสูตร น.บ.
นิติศาสตร์ ซึ่งหลักสูตร 5 ปี 2 ปริญญานี้ได้ผ่านกระบวนการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน
ให้นิสิตและบุคคลภายนอกได้รับทราบและได้ดําเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเทียบโอนในปีที่ผ่านมาให้กับนิสิตที่
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว 1 รุ่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2554 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เคยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
รายวิชาของนิสิตหลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี (น.บ.นิติศาสตร์และศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา) รายละเอียดตาม หนังสือที่
ศธ 0530.1(1.2)/280 ลงวันที่ 9 กุม ภาพันธ์ 2554 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2554
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ดังกล่าว จึงขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาให้กับผู้มีรายชื่อต่อไปนี้
1) นายกรกฤต แก้วพยงค์
- รหัสนิสิต 50011311005 (สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์)
- รหัสนิสิต 54011316003 (กําลังศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา)
2) นางสาวนุชนาถ บุญไพโรจน์
- รหัสนิสิต 50011324008 (สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์)
- รหัสนิสิต 54011316003 (กําลังศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา)
3) นางสาวสิริรัตน์ สิ่วไธสง
- รหัสนิสิต 50011324018 (สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์)
- รหัสนิสิต 54011316009 (กําลังศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา)
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 “ข้อ 5 การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาของระดับปริญญาตรี ให้เก็บตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
กรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่ม ลดหย่อน ยกเว้น หรือเรียกเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ

-6ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้แก่นิสิตรายใด ที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
เป็นรายๆ ไป แล้วทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการพิจารณา
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนรายวิชา
ของนิสิตหลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี (น.บ. นิติศาสตร์ และ ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา) จํานวน 3 คน
มติ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนรายวิชาของนิสิตหลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี
(น.บ. นิติศาสตร์ และ ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา) จํานวน 3 คน ดังนี้
1) นายกรกฤต แก้วพยงค์
-รหัสนิสิต 50011311005 (สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์)
-รหัสนิสิต 54011316003 (กําลังศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา)
2) นางสาวนุชนาถ บุญไพโรจน์
-รหัสนิสิต 50011324008 (สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์)
-รหัสนิสติ 54011316003 (กําลังศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา)
3) นางสาวสิริรัตน์ สิ่วไธสง
-รหัสนิสิต 50011324018 (สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์)
-รหัสนิสิต 54011316009 (กําลังศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา)
2. มอบกองทะเบียนและประมวลผล จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย โดยอาศัยระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 5 ต่อไป
4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยนิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 2 คน
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะขอให้มหาวิทยาลัยออกประกาศเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
รับทุนศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

รหัสนิสิต
52010390005

ค่าธรรมเนียมวิจัย
(บาท)
48,000

ภาค
การศึกษา
2/2554

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

-72

นางสาวคะนึงนิตย์ จับใจเหมาะ
รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

54010360003

80,000

1/2554

วิศวกรรมเครื่องกล

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 บัญชีแนบท้ายระเบียบฯ ข้อ
5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รายการที่ 10 การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยที่หน่วยงานภายนอกกําหนดให้นิสิตแต่ละคน
ตามสาขาวิชาที่ศึกษา ให้เรียกเก็บตามที่หน่วยงานภายนอกกําหนด
อนึ่งทุนดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้กําหนดค่าธรรมเนียมวิจัยไว้เป็นการเฉพาะแต่เป็นการให้เหมารวม
ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ตามระเบียบดังกล่าวข้อ 5 วรรค 2 กําหนดว่า กรณีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้แก่นิสิตราย
ใดที่ต่างไปจากกําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไปแล้วจัดทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอให้
พิจารณาจัดทําประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวิจัยจากต้นสังกัดของนิสิตต่อไป
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0530.14/ ลงวันที่ 4 มกราคม 2555
เรื่อง ขอให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
3. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0530.14/ ลงวันที่ 30 มกราคม 2555
เรื่อง ขอให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย 1 ภาคการศึกษา นางสาวคะนึงนิตย์ จับใจเหมาะ
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1) ให้ความเห็นชอบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวิจัยนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ดังนี้
ที่
1
2

ชื่อ-สกุล
นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
รับทุนศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
นางสาวคะนึงนิตย์ จับใจเหมาะ
รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รหัสนิสิต
52010390005

ค่าธรรมเนียมวิจัย
(บาท)
48,000

ภาค
การศึกษา
2/2554

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

54010360003

80,000

1/2554

วิศวกรรมเครื่องกล

2) มอบกองทะเบียนและประมวลผล จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

-8มติ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1.ให้ความเห็นชอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยนิสติ ระดับปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 2 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

รหัสนิสิต

ค่าธรรมเนียม
ภาค
สาขาวิชา
วิจัย(บาท) การศึกษา
52010390005
48,000 2/2554 วิศวกรรมเครื่องกล

นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
รับทุนศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
นางสาวคะนึงนิตย์ จับใจเหมาะ 54010360003
รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

80,000

1/2554 วิศวกรรมเครื่องกล

2. มอบกองทะเบียนและประมวลผล จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย โดยอาศัยระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รายการที่ 10 ต่อไป
4.2 หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ
4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รและจั ด สอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน โดยใช้เกณฑ์
การเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับบัณฑิตศึกษาลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น เพื่อให้เกณฑ์
อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอ ร่าง เกณฑ์ค่าใช้จ่ายอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการสอบคั ด เลื อกบุ ค คลเพื่ อเข้ าศึ กษาต่ อในมหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม ระดับบั ณฑิตศึกษา เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
เอกสารเพื่อพิจารณา
ร่างหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับบัณฑิตศึกษา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. เกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2554
และอัตราค่าตอบแทนเกณฑ์ใหม่
2.ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการออก
และตรวจข้อสอบ กรรมการจัดเตรียมข้อสอบกรรมการควบคุมการสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์
และกรรมการตรวจรูปแบบบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552

-9ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอัตราค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับบัณฑิตศึกษา
มติ
ที่ประชุมมีมติให้นํากลับไปทบทวนเกณฑ์ปรับอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้ตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมเหตุผลประกอบการกําหนดเกณฑ์ค่าตอบแทนฯ ให้ชัดเจน
4.2.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง
การกําหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ. 2552
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2555 ได้พิจารณาการขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกําหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าสอน พ.ศ. 2552 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการขอแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าว และให้นําหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้คณบดีทุกคณะได้รับรู้และพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้เสนอแนะว่าใน
ส่วนของภาระงานขั้นต่ําของอาจารย์ให้แต่ละคณะรับผิดชอบ และให้คณบดีแสดงความยินยอมให้อาจารย์ในคณะ
มาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยคิดเป็นภาระงานบริการวิชาการ นั้น
บัดนี้ เพื่อให้การดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักศึกษาทั่วไป
จึงขอเสนอรายละเอียดในการขอแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าว ดังนี้
ข้อที่ขอแก้ไข
1. ข้อ 6 การกําหนดภาระงานสอนขั้นต่ําให้ดําเนินการดังนี้
(3) อาจารย์สงั กัดสํานักศึกษาทั่วไป ภาระงานขั้นต่ําต่อสัปดาห์ที่จะสามารถเบิกค่าสอนได้
คือ ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 15 แต่ไม่เกินชั่วโมงที่ 25 โดยเบิกตามเกณฑ์ที่สํานักศึกษาทั่วไปกําหนด แต่เบิกไม่เกินร้อยละ 30
ของรายรับจริงของรายวิชาที่เปิดสอนหลังจากที่หักตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยแล้ว
(4) การนับภาระงานสอนในการเบิกจ่ายข้อ (1),(2) เป็นการเบิกจ่ายค่าสอนของคณะ/
หน่วยงาน ไม่รวมวิชาศึกษาทั่วไป
(6) กลุม่ ผูส้ อนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ไม่ใช่อาจารย์สังกัดสํานักศึกษาทั่วไป สามารถเบิกค่า
สอนได้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 ขึ้นไป แต่งบประมาณที่ใช้ในการเบิกต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของรายรับจริงของรายวิชาที่เปิด
สอนหลังจากหักตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยแล้ว
2. ข้อ 7 หลักเกณฑ์การเบิกค่าสอน มีดังนี้
(2) รายวิชาศึกษาทั่วไป เกณฑ์การเบิกค่าสอน ให้เบิกเป็นรายวิชาโดยเบิกไม่เกินร้อยละ 30
ของรายรับจริงของรายวิชาที่เปิดสอนหลังจากหักตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้ให้สํานักศึกษาทั่วไป เป็นผู้
ตรวจสอบและดําเนินการเบิกจ่าย
3. ข้อ 8 การจัดจํานวนผู้เรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละกลุ่มเรียนให้พิจารณาจากเกณฑ์
ต่อไปนี้

- 10 (3) หากรายวิชาใดที่เปิดสอนไม่เป็นไปตามข้อ (1),(2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของสํานักศึกษา
ทั่วไป
4. ขอยกเลิก ข้อ 8 (4) รายวิชาใดที่เปิดสอนกลุ่มเดียวมีนิสิตลงทะเบียนไม่ครบตามจํานวนให้นับ
ชั่วโมงสอนเป็นหนึ่งกลุ่มเรียนได้
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ตารางเปรียบเทียบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกําหนดภาระงานสอนและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกําหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าสอน พ.ศ. 2552
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันได้มีปัญหาเรื่องการคิดภาระงานสอนของอาจารย์
ทั้งในส่วนของคณะและรายวิชาศึกษาทั่วไป ปัจจุบันอาจารย์จะต้องมีภาระงานสอนสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง
โดยอาจารย์จะนําภาระงานสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไปมานับรวมชั่วโมงกับภาระงานสอนของคณะเพื่อให้ครบชั่วโมง
ที่กําหนด ซึ่งต่อไปในการคิดภาระงานสอนของอาจารย์จะต้องนับชั่วโมงภาระงานสอนเฉพาะรายวิชาประจําคณะ
โดยไม่นับรวมภาระงานสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์หลากหลายในการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์เพื่อทําผลงานทางวิชาการ และเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์ไม่
ทําผลงานทางวิชาการคือการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีค่าตอบแทนการสอนค่อนข้างสูง ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการมากขึ้น โดยอาจจะกําหนดอาจารย์ จํานวนรายวิชา การสอนราย
ที่วิชาศึกษาทั่วไปให้ชัดเจน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากการมีปัญหา
เรื่องภาระงานสอนและค่าตอบแทนของรายวิชาศึกษาทั่วไป เสนอให้ส่งคืนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้คณะบริหารจัดการ
ประธานที่ประชุม กล่าวว่า หากคืนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้คณะบริหารจัดการก็จะมีปัญหาเช่นเดิม
เนื่องจากเป็นอาจารย์คนเดิมที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้นในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการบริหารจัดการ
อย่างไร แต่ในส่วนของรายวิชาบังคับของรายวิชาศึกษาทั่วไปอาจจะไม่มี
อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป กล่าวว่า จากการหารือที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักศึกษาทั่วไป ได้พิจารณาว่ารายวิชาศึกษาทั่วไปถือว่าเป็นภาระงานสอนหรือเป็นการ
บริการวิชาการ ทีผ่ ่านมาอาจารย์บางคณะมาสอนก็ถือว่าเป็นภาระงานขั้นต่ํา แต่บางคณะก็ไม่นํามานับรวมเป็นภาระ
งานขั้นต่ํา เนื่องจากมีภาระงานของคณะอยู่แล้ว จึงทําให้เกิดประเด็นปัญหาในการนับภาระงานว่าจะคิดอย่างไร
ในส่วนนี้สํานักศึกษาทั่วไปต้องการที่จะสนับสนุนและตอบแทนอาจารย์ทมี่ าช่วยสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป
จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อความชัดเจน กรณีภาระงานสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป
ถือเป็นการบริการวิชาการหรือไม่ เนื่องจากในแต่ละคณะนับไม่เหมือนกัน

- 11 อาจารย์ทม เกตุวงศา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า หากพิจารณาจาก
ประกาศและการจ่ายค่าสอน จะเห็นว่าภาระงานขั้นต่ําคือการสอน ซึ่งตรงส่วนนี้คณะจะมีวิธีการควบคุมอย่างไร
และพิจารณาอย่างไรในการให้ค่าตอบแทน และในส่วนของสํานักศึกษาทั่วไปจะต้องมีวิธีการควบคุมไม่ให้มีการแยก
ห้องเพื่อเพิ่มห้องสอน และความชัดเจนในการเบิกค่าสอนตั้งแต่ชั่วโมงที่เท่าไหร่
ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัย
ควรแยกภาระงานขั้นต่ําให้ชัดเจน
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกําหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ. 2552
มติ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน
เพื่อทําหน้าที่กําหนดภาระงานสอนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอนและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายชื่อดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝา่ ยอํานวยการ
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
อํานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้อํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. มอบนิติกร กลุ่มงานการประชุม กองกลาง จัดทําคําสั่งต่อไป
ทั้งนี้เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวต่อไป
4.2.3 การพิจารณาเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552 ข้อ 8(2)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552 ข้อ 8 ได้
กํ า หนดให้ มี ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “ก.อ.ม.”
ประกอบด้วย

- 12 (1) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการ
สถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ทั้งที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน จํานวนสามคน
(3) กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการประจํา พนักงานวิชาการ พนักงานปฏิบัติการ และผู้แทนสภา
คณาจารย์ ซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (2) จํานวนประเภทละหนึ่งคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) เลือกจากบุคคลภายนอกจํานวนสามคน
ให้ ก.อ.ม. นี้ตั้งผู้อํานวยการกองที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) ข้อ 1 ได้กําหนดการเลือกตั้งกรรมการ ก.อ.ม. จาก
ผู้บริหาร ไว้ว่า ให้อธิการบดีเรียกประชุมผู้บริหาร ตามข้อ 8(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 เพื่อเลือก ก.อ.ม. จํานวนสามคน ดังนี้
(1) รองอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน
(2) คณบดี จํานวนหนึ่งคน
(3) ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ จํานวนหนึ่งคน นั้น
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสาคาม ว่าด้วยตามข้อบังคับ
มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุค คล พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ประกอบกั บประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ก.อ.ม.) ข้อ 1 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสาคามว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 8 (2) ซึ่งเลือกจากกรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะทั้งที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน จํานวนสามคน
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือก ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี
คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่ง
เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะทั้ ง ที่ เ ป็ น ส่ ว นราชการและส่ ว นงานภายในตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552 ข้อ 8 (2) จํานวน 3 คน เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- 13 มติ
ที่ประชุมมีมติเลือกผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการ
สถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผูอ้ ํานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ทั้งที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายในตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2552 ข้อ 8 (2) จํานวน 3 คน เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
1. รองอธิการบดีจํานวนหนึ่งคน คือ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
2. คณบดีจํานวนหนึ่งคน
คือ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
3. ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผูอ้ ํานวยการศูนย์จํานวนหนึ่งคน
คือ ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
4.2.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดอัตราค่าบํารุงการบริหารจัดการครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือกลาง
ด้ ว ยศู น ย์ เ ครื่ อ งกลาง กองส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ได้ มี บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ.
0530.4(9.2.1)/68 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555โดยแจ้งว่าในปัจจุบันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จํานวน 28 เครื่องมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงแก่
คณาจารย์และนิสิตทุกระดับปริญญา ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการ
บํารุงดูแลรักษาเครื่องมือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสุงสุดแก่มหาวิทยาลัยและผู้ใช้บริการ
จึงขออนุมัติกําหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของศูนย์เครื่องมือกลาง
ซึ่งจากการตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่า ในการบริหารจัดการเงินที่เรียกเก็บจาก
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ข องหน่ ว ยงาน จะต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ 4 ของระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าบํารุงการบริหารจัดการสถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และครุภัณฑ์ พ.ศ.
2552 ที่กําหนดเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่พิจารณากําหนดประเภท อัตราค่าบํารุง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส่วนเงินที่เรียกเก็บจะต้องนําส่งกองคลังและ
พัสดุ โดยให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนดสัดส่วนในการหักเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยและรายได้
หน่วยงานรวมทั้งการเบิกจ่ายและการใช้เงินรายได้จะต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บัดนี้ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าบํารุงบริหารจัดการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าบํารุงการบริหารจัดการสถานที่ห้อง
ประชุม ห้องบรรยายและครุภัณฑ์ พ.ศ. 2552 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนด
อัตราค่าบํารุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อไป
เอกสารเพื่อพิจารณา
อัตราค่าบริการเครื่องมือภายในศูนย์เครื่องมือกลาง
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บันทึกข้อความ ที่บันทึกข้อความที่ ศธ.0530.4(9.2.1)/68 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของศูนย์เครื่องมือกลาง
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าบํารุงการบริหารจัดการสถานที่ ห้องประชุม ห้อง
บรรยายและครุภัณฑ์ พ.ศ. 2552
3. บัญชีรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

- 14 ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้
1. กําหนดประเภท อัตราค่าบํารุงการบริหารจัดการและหลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามบัญชีรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2. กําหนดสัดส่วนในการหักเงินรายได้จากค่าบํารุงบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
มติ
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบกําหนดประเภท อัตราค่าบํารุงการบริหารจัดการและหลักเกณฑ์วิธีการ
บริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามบัญชีรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กําหนดสัดส่วนในการหักเงินรายได้จาก
ค่าบํารุงบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2. มอบนิติกร กลุ่มงานการประชุม กองกลาง ตรวจสอบรายการและจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีต่อไป
4.3 หมวดการเงิน - การคลัง – พัสดุ – งบประมาณ
4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับค่าบริการตรวจร่างกายนิสิตใหม่
จากเดิม 150 บาท เป็น 250 บาทต่อราย
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดําเนินโครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ให้กับ
นิสิตใหม่มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จากการดําเนินโครงการในปีที่ผ่านมาพบว่าทางคณะแพทยศาสตร์จะดําเนินการ
จัดส่งผลการตรวจให้กับนิสิตและคณะต่างๆ ได้ต้องใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน หลังจากวันที่นิสิตเข้ารับการตรวจ
ร่างกายซึ่งถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น ทางคณะแพทยศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเอกซเรย์ทรวงอกจาก
วิธีเดิมคือการเอกซเรย์ฟิลม์เล็ก (Mass chest) เปลี่ยนเป็นวิธีการเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digtital x-ray) ซึ่งเป็นผลดี
ต่อนิสิตที่จะได้รับผลการตรวจร่างกายเร็วกว่าเดิม และทําให้สามารถควบคุมและป้องกันโรคได้ทันท่วงที แต่ในการ
เปลี่ยนวิธีการตรวจเอกซเรย์ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นดังนั้นจึงทําให้ต้นทุนในการให้บริการ
เพิ่มขึ้นจากเดิมดังนั้น ทางคณะแพทยศาสตร์จึงขออนุมัติปรับราคาค่าบริการตรวจร่างกายนิสิตใหม่จากเดิม 150
บาทเป็ น 250 บาทต่ อ ราย เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น โครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ประโยชน์ ทั้ ง ต่ อ ตั ว นิ สิ ต และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทั้งนี้กองคลังและพัสดุได้ตรวจสอบระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
หน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2553 และระเบียบ/ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องไม่
ปรากฏรายการที่ใช้ในการเรียกเก็บเงินค่าบริการตรวจร่างกายนิสิตใหม่แต่อย่างใด
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการการประชุม)
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับค่าบริการ
ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ จากเดิม 150 บาท เป็น 250 บาทต่อราย

- 15 มติ
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบในหลักการกําหนดปรับค่าบริการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ จากเดิม 150
เป็น 250 บาทต่อราย
2. มอบกองทะเบียนและประมวลผล กองกิจการนิสิตและกองคลังและพัสดุ หารือร่วมกัน
เพื่อตรวจสอบอัตราการเรียกเก็บค่าบริการอื่นๆ ของนิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเบิกจ่าย
โดยให้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและจัดทําเป็นประกาศหรือระเบียบต่อไป
4.3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปิดบัญชีหน่วยงานใหม่ โดยใช้ชื่อบัญชีวา่
“ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (เงินงบประมาณเงินรายได้)”
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการ มีความประสงค์ที่จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเปิดบัญชีหน่วยงานใหม่ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
(เงินงบประมาณเงินรายได้)” โดยขอเสนอผู้มีอํานาจในการเบิกจ่ายจํานวน 2 ใน 3 ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
2. ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
3. ผู้จัดการฟาร์ม
ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากกองคลังและพัสดุ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 14 วรรค
2 กรณีการขอเปิด ปิดบัญชีและการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของส่วนราชการให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงมีความประสงค์ในการขอเปิดบัญชีของหน่วยงานเพื่อรับโอนเงินจากกองคลัง
และพัสดุ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บันทึกข้อความจากกองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ ศธ 0530.1(9.2.2)/210 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2553
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ กล่าวว่า ตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง ระบุว่าการเปิดบัญชีมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องควรใช้ชื่อบัญชีเดียว คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรณีมีหน่วยงานย่อยให้ระบุท้ายชื่อมหาวิทยาลัย
ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ในการเปิด
บัญชีหน่วยงานมอบรองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการจัดทําหนังสือแจ้งเวียนเรื่องแนวปฏิบัติการเปิดบัญชีของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และให้ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดําเนินการเปิดบัญชีตามแนว
ปฏิบัติของหนังสือเวียนจากกองคลังและพัสดุต่อไป

- 16 ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเปิดบัญชีหน่วยงานใหม่ โดยใช้ชื่อ
บัญชีว่า “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (เงินงบประมาณเงินรายได้)”
ผู้มีอํานาจในการเบิกจ่ายจํานวน 2 ใน 3 ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
2. ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
3. ผู้จัดการฟาร์ม
มติ
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. มอบรองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ทําหนังสือแจ้งเวียนเรื่องแนวปฏิบัติการเปิด
บัญชีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2. ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดําเนินการเปิดบัญชี
ตามแนวปฏิบัติของหนังสือเวียนจากกองคลังและพัสดุต่อไป
4.4 หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล
4.4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติ
ให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty
of
Veterinary and Animal Sciences” แล้วนั้น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสภาวิชาชีพและประชาชนโดยทั่วไปว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์และ
สัตวศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์เป็นหลัก จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะสัตวแพทยศาสตร์” และมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty
of Veterinary Science”
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
พ.ศ. 2551
2. มติที่ประชุมกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารและดําเนินงานของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็น “คณะสัตวแพทยศาสตร์”

- 17 มติ
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการเปลี่ยนชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็น
“คณะสัตวแพทยศาสตร์” โดยเรียบเรียงหลักการและเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อคณะให้ชัดเจนครอบคลุมรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์ โดยแบ่งภาควิชาเป็น 2 ภาควิชาและ 1 หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ได้ดําเนินงานด้านการจัดการศึกษาการวิจัยและ
ให้บริการวิชาการ โดยมีการแบ่งภาควิชาเป็น 5 ภาควิชา และ 1 หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาคือ
1. ภาควิชาพรีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์
2. ภาควิชาคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์
3. ภาคสัตวแพทย์สาธารณสุข
4. ภาควิชาสัตวศาสตร์
5. ภาควิชาประมง
6. โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีศาสตร์และสาขาวิชาใหม่ๆ เกิดขึ้นจํานวนมากซึ่งไม่สามารถกําหนดได้
ว่ า ควรจะให้ ภ าควิ ช าใดเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น งาน เช่ น ชี ว สารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) นาโนเทคโนโลยี
(Nanotechnology) และชีวนิรภัย (Biosecurity) ดังนั้น เพื่อการให้การดําเนินงานของด้านการจัดการศึกษา การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ เกิดการบูรณาการความรู้และศาสตร์ในแต่ละด้านเข้าด้วยกันและมี
การบริหารงานบุคคลและงบประมาณเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบในการปรับโครงสร้างภาควิชา โดยแบ่งภาควิชาเป็น 2 ภาควิชาและ 1 หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และมี
ชื่อเรียกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้
1. ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์(Department of Life Sciences)
2. ภาควิชาการศึกษาด้านวิชาชีพแบบบูรณาการ (Department of Integrated
Professional Studies)
3. โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
2. โครงสร้างหน่วยงาน (เดิม)
3. โครสร้างหน่วยงาน (ใหม่)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารและดําเนินงานของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2553
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
ครั้งที่ 1/2555

- 18 ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับโครงสร้าง
ภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ โดยแบ่งภาควิชาเป็น 2 ภาควิชาและ 1 หน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชา และมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์(Department of Life
Sciences)
1. ภาควิชาการศึกษาด้านวิชาชีพแบบบูรณาการ (Department of Integrated
Professional Studies)
2. โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
มติ
ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการปรับปรุงโครงสร้างภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์และ
สัตวศาสตร์ เนื่องจากจะต้องรอการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็น คณะสัตวแพทยศาสตร์ก่อน
4.5 หมวดการประกันคุณภาพการศึกษา – กพร.-บริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน
4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร
ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 8 ระบุให้แต่
ละสถาบันสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นดังกล่าว อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการดําเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานหรือการทํากิจกรรมร่วมกันที่มีความสะดวก
และประหยัดงบประมาณ และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกัน นั้น ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึ กษาจึ งได้ เรี ยนเชิ ญผู้ ที่ รั บผิ ดชอบงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ระดั บสถาบั น จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รวม 6 สถาบัน พบปะหารือแนวทางการ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ หลังจากการพบปะหารือดังกล่าว ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาได้ส่งรายงาน
การพบปะหารือ แบบตอบรับเพื่อประสงค์ในการเข้าร่วมบันทึกข้อตกลง พร้อมทั้งร่างบันทึกข้อตกลงให้แต่ละสถาบัน
พิจารณา และส่งกลับมาเพื่อแก้ไขปรับปรุง ซึ่งทั้ง 6 สถาบันตอบรับมีความยินดีเข้าร่วมในการบันทึกข้อตกลงเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงใคร่เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาให้ความเห็นชอบการทํา
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

- 19 ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ทําข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร
มติ
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักศิลานคร
4.5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ั้ง
ปีงบประมาณ 2555 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น การจั ด การศึ ก ษา
นอกสถานที่ตั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป โดยจะทําการตรวจประเมินให้ครบทุกศูนย์ที่ยังไม่ผ่านการ
รับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาการประเมินมีผลต่อสถาบันอุดมศึกษาดังนี้
1. กรณีผ่านจะเสนอ กกอ. เพื่อรับทราบ
2. กรณี ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ ป รั บ ปรุ ง ก่ อ นภายใน 1 ภาคการศึ ก ษา หากปรั บ ปรุ ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ดํ า เนิ น การ
เช่นเดียวกับกรณีไม่ผ่าน
3. กรณี ไ ม่ ผ่ า นกกอ. แจ้ ง ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษายุ ติ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ นปี ก ารศึ ก ษาถั ด ไป
หากยังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่จะไม่รับทราบหลักสูตรนั้นทั้งในและนอกสถานที่ตั้งนับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบและ
ประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้งสํานักงาน ก.พ.ต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งเกณฑ์การตรวจประเมินพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประเมินที่ต้องส่งให้สกอ. แก่
คณะที่ ดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง ประเด็ น สํ า คั ญ ในการตรวจประเมิ น
มี จํ า นวน 7 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) การเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต ร 2) ด้ า นอาจารย์ 3) ด้ า นสถานที่ 4) ด้ า น
สิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา 5) ด้านนักศึกษา 6) ด้านการบริหาร การประสานงานระหว่าง
ศู น ย์ กั บ สถานที่ ตั้ ง หลั ก และ 7) ประเด็ น อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและผลประโยชน์ ข องนั ก ศึ ก ษา
นอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว้ ที่ ไ ด้ พ บในการตรวจประเมิ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามมี ก าร
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ (จํานวน 13 แห่ง) คณะการบัญชีและการ
จั ด การ (จํ า นวน 2 แห่ ง ) คณะวั ฒ นธรรมศาสตร์ (จํ า นวน 2 แห่ ง ) และคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ (จํ า นวน
9 แห่ง) รวมทั้งหมด จํานวน 26 แห่ง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม สอดคล้ อ ง
ตามเกณฑ์การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การตรวจประเมิน และให้คณะที่จัด
การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง พิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น และแนวทางวิ นิ จ ฉั ย ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
โดยละเอียดทุกประเด็น เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา และเร่งดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. อย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านอาจารย์กรณีสอนนอกสถานที่ตั้งบางส่วนของหลักสูตรสามารถใช้อาจารย์
ประจําหลั กสูตรชุ ดเดี ยวกั บในที่ตั้งได้ แต่จ ะใช้อาจารย์ชุดเดียวกั นเกินกว่ าหนึ่ งแห่งไม่ ได้เนื่ องจาก ณ ปัจ จุบัน
หลักสูตรที่เปิดสอนนอกสถานที่ตั้งส่วนใหญ่ใช้อาจารย์ประจําหลักสูตรชุดเดียวกันกับในที่ตั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555
2. ข้อมูลโครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านอาจารย์

- 20 กรณีสอนนอกสถานที่ตั้งบางส่วนของหลักสูตร สามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตรชุดเดียวกับในที่ตั้งได้
แต่จะใช้อาจารย์ชุดเดียวกันเกินกว่าหนึ่งแห่งไม่ได้
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์การตรวจประเมินและ
ให้คณะที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งดําเนินการให้สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
มติ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ให้ชะลอโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (EDU BRANCH)
เนื่องจากจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหนังสือที่ ศธ 0503(3)/ว 1543 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม ยุบรวม
สถาบันอุดมศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555
4.6 หมวดการมอบหมายงานนโยบาย
-ไม่ม-ี
4.7 หมวดเร่งด่วน /เพิ่มเติม
4.7.1 การพิจารณาทบทวนนโยบายการจัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานนอกสถานทีข่ อง
นิสิต
จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุของคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 19.00 น.
ในการนํานิสิตชั้นปีที่ 6 ไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ขณะเดินทางกลับมาถึงสะพานข้ามลําน้ําพอง
ถนนมิตรภาพ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น รถบัสจ้างเหมาเกิดอุบัติเหตุ ทําให้นิสิตเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่ 1
ราย และบาดเจ็บจํานวน 32 ราย จากการมอบอํานาจจากอธิการบดีให้ดําเนินการ คือ
1. การขออนุมัติการจัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ในส่วนขององค์กรนิสิต สภานิสิต ชมรม
สังกัดองค์กรนิสิต ผู้อนุมัติคือ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต หากมีอาจารย์/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นนอกจากกอง
กิจการนิสิต ผูอ้ นุมัติไปราชการคืออธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
2. การขออนุมัติจัดกิจกรรม/ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของสโมสรนิสิต ผู้อนุมัติ คือ คณบดีคณะ
นั้นๆ
3. การขออนุมัติการจัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ ของนิสิตไปต่างประเทศ ผู้อนุมัติคือ
อธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
จึงใคร่ขอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้นโยบายการจัดกิจกรรม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต

- 21 ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนนโยบายการจัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ นอกสถานที่ของนิสิต
2. พิจารณาทบทวนการมอบอํานาจให้รองอธิการบดีในการอนุมัติโครงการ หรืออนุมัติการไปราชการ
มติ
ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ หารือร่วมกันเพื่อกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปอบรม สัมมนา และดูงาน
นอกสถานที่ของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1. กรณีการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด หากเกิด
อุบัติเหตุมหาวิทยาที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หารือร่วมกันเพื่อกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปอบรม
สัมมนา และดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ประเด็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาดังนี้
1) กรณีการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
หากเกิดอุบัติเหตุมหาวิทยาลัย
2) กรณีการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
หากเกิดอุบัติเหตุมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่ โดยอาจจะต้องหารือคณะกรรมการกฎหมายและ
กลั่นกรองมหาวิทยาลัย
2. แนวทางและวิธีการจ่ายค่าประกันชีวิตกรณีเดินทางไปราชการ เช่น อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต
การรับทราบเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเภสัชศาสตร์
1. นิสิตได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 4th Annual
Northeast Pharmacy Research of 2012 “Pharmacy Profession in Harmony” ซึ่งเป็นการจัดงานประชุม
วิชาการร่วม คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งครัง้ นี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2555
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
2. นิสิตชั้นปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลจากสมาคม
เภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จากการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นปีที่ 2 ใน
ปี 2554 จํานวน 2 รางวัล ดังนี้

- 22 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
จากงานวิจัยเรื่อง ต้นทุน – ประสิทธิผลการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยาคุณภาพ
เปรียบเทียบกับศูนย์แพทย์ชุมชน (อมรรัตน์ พระโสภา และคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ และ
ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 2 รางวัล
1. จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาและประเมินคุณภาพด้านคุณลักษณะของสื่อชุดการเรียนรู้
เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังด้วยตนเองสําหรับประชาชนทั่วไป
2. จากงานวิจัยเรื่องการใช้ยาชุดและผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้
ยาชุดตามวิถีสุขภาพพอเพียงในชุมชน บ้านโนนสั้น ตําบลโนนรัง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล
1. จากงานวิจัยเรื่อง ผลการให้บริการเลิกบุหรี่ของร้านยามหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทศพล ไชยราช และคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พีรยา สมสะอาด และอาจารย์ธี
ระพงษ์ ศรีศิลป์)
2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์คํานวณขนาดยาฉีดและปรับขนาดยาฉีดในผู้ป่วยเด็ก
โดยผู้ได้รับรางวัลทุกผลงานได้จัดทําโปสเตอร์แสดงผลงานเพื่อจัดแสดงผลงานในวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
3. รายงานประจําปี 2553 คณะเภสัชศาสตร์
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทํารายงานประจําปี 2553
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป
(รายละเอียดปรากฏเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสํานักวิทยบริการ
ด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 กิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ “Information Literacy”
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส ารสนเทศ และจั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ ส อนการรู้
สารสนเทศ “Information Literacy” เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้เป็นแหล่งในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นผู้รู้สารสนเทศ
โดยจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศให้แก่นิสิตเพื่อสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ ดังนี้
1. อบรมเรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ให้แก่นิสิตระดับปริญญา
ตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 42 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
2. อบรมเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่ นิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต จํานวน 20 คน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 4
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้านบริหารและประกันคุณภาพ
 รับการประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ พร้อมรองผู้อํานวยการ และคณะกรรมการประสานงาน

- 23 สํานักวิทยบริการ ให้การต้อนรับ บุคลากรสํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะ
ผู้ประเมินการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เพื่อเข้าสอบทานและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการ ณ ห้องประชุมสํานักงานเลขานุการ เมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2555
 KM ทิศทางการทํางานวิจัย
บุคลากรสํานักวิทยบริการ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยของหน่วยงาน
และบุคลากร เพื่อให้ได้แนวคิด มุมมองใหม่ ๆ ตลอดจนทิศทางการทําวิจัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา
สํานักวิทยบริการ ผู้บริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการที่ไปนําเสนอผลงานวิจัยงานสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้ง
ที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
 ผู้บริหารประชุมหาแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ พร้อมด้วยรองผู้อํานวยการและหัวหน้าสํานักงาน ประชุมเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสํานักงานเลขานุการ เมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2555
 ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมปัจฉิมนิเทศ สรุปผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
คน คือ นายกิตติโชค หน่อแก้ว และนางสาวอภิญญา เมนากิจ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 -15.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานเลขานุกการ
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์
นิสิตระดับปริญญาเอก คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คือ นางทิพวรรณ คันธา ได้รับรางวัลระดับชาติ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลระดับ
เหรียญทอง จากโครงการประกวดหน่วยงานและผู้ผลงานดีเด่นที่ประสบความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจําปี
2554 ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1. วิทยาลัยการเมืองการปกครองจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับชุมชนท่าขอนยาง
และ กกต. จํานวน 2 โครงการ
เนื่องจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับ กกต. จังหวัดมหาสารคาม และ องค์การพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชนท่าขอนยาง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลท่าขอนยางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี ตําบลท่าขอนยาง จํานวน 2 โครงการดังนี้

- 24 1.1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30 – 20.00 น. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ร่วมกับ สโมสรนิสิตวิทยาลัยและองค์กรภาคประชาชนท่าขอนยางร่วมกันจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ให้ชาวบ้านท่า
ขอนยางหมู่1,2,3,3,4และ11 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาวิชาการเรื่องการเลือกตั้งเพื่อท้องถิ่นและเชิญ
ผู้สมัครแต่ละหมายเลขมาแสดงวิสัยทัศน์ให้ชาวชุมชนได้ฟัง
1.2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม นํานิสิตเดินรณรงค์การ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลท่าขอนยาง ไปตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลเทศบาลตําบล จํานวน 15 หมู่บ้าน เพื่อเชิญ
ชวนผู้มีสิทธิ์ออกไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ โดยคณะอาจารย์ บุคลากร และนิสิต จากวิทยาลัย
การเมืองฯ ออกเดินรณรงค์ไปตามถนนทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลท่าขอนยาง โดยเริ่มต้นการเดินจากเทศบาล
ตําบลท่าขอนยาง ไปตามถนน นําเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์โฆษณากระจายเสียงให้ทุกคนได้ทราบ แจกแผ่นพับ
ใบปลิว แนะนําการออกไปใช้สิทธิ์ และการเสียสิทธิ์หากไม่ออกไปเลือกตั้ง หรือไม่ไปใช้สิทธิ์ อย่างไรก็ดี นิสิตได้
ร่วมกันรณรงค์ในการออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างไร้การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง นอกจากนั้นก็ยังรณรงค์ให้ทุกคนได้ร่วมกันจับผิด
การเลือกตั้ง โดยหากพบการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทราบทันที
2. ศูนย์ฝึกอบรมพิเศษวิทยาลัยการเมืองการปกครองรายงานผลการจัดโครงการหลักสูตรพิเศษ
เรื่อง ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี รุ่นที่ 3
ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการอบรม
หลักสูตรพิเศษปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นการบริการ
ทางวิชาการให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12-13
มกราคม 2555 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ผลการสรุปโครงการพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 39
คน จาก 24 หน่วยงาน โดยมีระดับผลการประเมินความพึงพอใจใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.42
ที่ประชุมรับทราบดังนี้
1. รับทราบรายละเอียดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2. รับทราบรายละเอียดในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมพิเศษ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน
รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประจําเดือน มกราคม 2555
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
ได้มีมติ อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนงบประมาณรวม ทั้งสิน้
3,028,720,930 บาท จํานวนเงินรายได้ทั้งสิ้น 2,066,969,530 บาท จํานวนเงินแผ่นดิน ทั้งสิ้น 961,751,400
บาท และได้ให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณ กํากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ

- 25 5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
1. ข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงหนังสือพิมพ์
ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้นําเสนอข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างข่าวสารที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ข่าวสารมีคุณค่าต่อ
สังคม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความถูกต้องชัดเจนกับองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการนี้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอนําเสนอ ดังนี้
1. เดลินิวส์ มมส.สุดเจ๋งคว้ามหา,ลัยสีเขียว ขึ้นแท่นซิวอันดับ 126 ของโลก (วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2555 ฉบับที่ 22757 หน้า 29)
2. ข่าวสด 4 G Thailand The First 100 Mbps (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 21
ฉบับที่ 7739 หน้า 9)
3. ข่าวสด กสทช. ทดสอบ 4 จี กทม.-สารคาม (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 21
ฉบับที่ 7735 หน้า 9)
4. ไทยรัฐ 3 จียังไม่มีใช้รัฐบาลไทยข้ามไปทดสอบ 4 จี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 63
ฉบับที่ 19734 หน้า 8)
5. มติชน กาฬสินธุ์ หนุนปรับภูมิทัศน์ “ภูนอ้ ย” แหล่งพบฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 35 ฉบับที่ 12398 หน้า 12
6. เดลินิวส์ ขอนแก่นเปิดตัวเส้นทางไดโนเสาร์สะออน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ปีที่ –ฉบับที่ 22776 หน้า 29
7. มติชน คอนเสิร์ตในดวงเดียวกัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 35
ฉบับที่ 12401 หน้า 8
8. แนวหน้า มมส.คุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ร่วมสสจ.ป้องกัน-เผยนศ.ติดเชื้อ 1 ราย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
2. เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
ผลิ ตข่ าวรายสั ปดาห์มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม สารศิ ษ ย์เก่ารั่วเหลืองเทา เพื่ อให้นักเรียนนิ สิต บุคลากรและ
หน่วยงานภายนอก รับทราบข่าวสารคามเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสื่อกลางในการสร้าง
ความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ในการนี้
กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้
1. สารศิษย์เก่ารัว่ เหลืองเทา ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2554
2. สารรอบรั่วเหลืองเทา ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 ประจําวันที่ 23 มกราคม 2555
3. สารรอบรั่วเหลืองเทา ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 ประจําวันที่ 30 มกราคม 2555
4. สารรอบรั่วเหลืองเทา ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 ประจําวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ

- 26 5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 กับสํานักงาน ก.พ.ร. นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา” ไว้ในมิติที่ 2 และได้มอบหมายให้สํานักงานสถิติ
แห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ นั้น
บัดนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการสํารวจและจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันอุดมศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการ
จัดส่งมาให้สถาบันการศึก ษา ดั งนั้ น ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาจึงใคร่ ขอนํ าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสรุปได้ดังนี้
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่าง และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในภาพรวมมีคะแนนที่ได้จากการสํารวจอยู่ที่ 4.1799 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.60
ซึ่งจําแนกในแต่ละส่วนได้ ดังนี้
1) ความพึงพอใจต่อบั ณ ฑิ ตของผู้ ใ ช้ บัณฑิ ตตัวอย่าง คะแนนที่ได้จากการสํ ารวจอยู่ที่ 4.2451
คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 84.90 โดยผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ตามลําดับ
เมื่ อ นํ า ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจต่ อ บั ณ ฑิ ต ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตั ว อย่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (ร้อยละ 84.90) เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. แล้ว ได้คะแนน
เท่ากับ 4.9800 คะแนน
2) ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาตัวอย่าง คะแนนที่ได้จากการสํารวจอยู่ที่
4.1147 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 82.29 โดยนิสิตนักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นหลัก
ด้านการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าประเด็นหลักด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดของแต่
ละประเด็นหลัก ดังนี้
2.1) ด้านการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจในอาจารย์ผู้สอนสูง
ที่สุด รองลงมาได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน และสื่อ/เอกสารและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตามลําดับ
2.2) ด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา นิสิตนักศึกษาตัวอย่างมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านวิชาการสูงกว่าการให้บริการทั่วไป
เมื่ อ นํ า ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจต่ อ บั ณ ฑิ ต ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตั ว อย่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (ร้อยละ 82.29) เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. แล้ว ได้คะแนน
เท่ากับ 4.4580 คะแนน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบเพื่อทราบรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- 27 5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมประชุมวิชาการ
โครงการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจําปี 2555 ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
เกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาคณะฯ ได้รางวับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ จาก
โครงงานเครื่องหั่นฝานผลหมากกึ่งอัตโนมัติ
ที่ประชุมรับทราบ
5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาทางสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดงาน
วันพื้นที่ชุมน้ําโลก ประจําปี พ.ศ. 2555 ขึ้นซึ่งในงานได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.สุภชัย สมัปปิโต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันพื้นที่ชุมน้ําโลก พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในงาน
เช่น กิจกรรมแข่งขันจับปลา กิจกรรมตอบปัญหา การจัดสวนถาด การจัดตู้ปลา การแข่งขันดํานา
การแข่งขันพายเรือจับปลา การแข่งขันพายเรือ การแข่งขันมวยทะเล และการแข่งขันการทําอาหารพื้นบ้านเป็นต้น
ซึ่งในการนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน
2. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันฯ ได้รับการตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2554 โดยคณะกรรมการฯ ได้แก่
1) อาจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง กรรมการ
3) อาจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
กรรมการ
4) นายกัมปนาท อาชา
กรรมการ
5) นายชยภร ศิริโยธา
กรรมการและเลขานุการ
ในการนี้ผลการตรวจประเมินฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
3. สถาบันฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้จัมปาศรีและสวนพอเพียง
ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 16.49 น. ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
และขอเรียนเชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2555
ที่ประชุมรับทราบ
5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะการบัญชีและการจัดการ
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ในการนี้ คณะ
การบัญชีและการจัดการ จึงใคร่ขอเสนอบรรจุวาระการประชุมเรื่องแจ้งเพื่อทราบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้
1. โครงการ Accounting Festival และพิธเี ปิดสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามหาสารคาม

- 28 ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง สภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขา
มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด
สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม เพื่อเป็นเกียรติและความเป็นสิริมงคล จึงจัดให้มีพิธีเปิดสํานักงานสาขา ในวัน
อังคารที่ 31 มกราคม 2555 ทั้งนี้สาขาวิชาการบัญชี และศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขามหาสารคาม ได้จดั ให้มีกิจกรรม Accounting Festival ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม
2555 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาสาขาการบัญชีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี้ การตอบปัญหาทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงหมอลํากลอนและ การประกวดเรียงความ ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ระดับ ได้แก่
ระดับปริญญาตรี และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกจากนีย้ ังมีการจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การ
เตรียมความพร้อมของนักบัญชีสู่ตลาดแรงงานอาเซียน 2015” โดยคุณประสันต์ เชื้อพานิช อุปนายกสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ณ ห้อง IT
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา ทุกระดับ ตลอดจน
คณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ผลการจัดโครงการ Accounting Festival มีจํานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละกิจกรรมและระดับดังนี้
ประเภทการแข่งขัน
ระดับปริญญาตรี
ระดับ ปวส.
(จํานวนทีม)
(จํานวนทีม)
การตอบปัญหาทางการบัญชี
41
34
การใช้โปรแกรม Express
43
21
การโต้วาที
11
5
การกล่าวสุนทรพจน์
16
8
ประกวดหมอลํากลอน
8
การประกวดเรียงความ
20
28
รวม
139
96
ซึ่งปรากฎผลการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมดังนี้

- 29 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี
ประเภทการแข่งขัน

ผลการ
แข่งขัน
การตอบปัญหาทางการบัญชี ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2
การใช้โปรแกรม Express
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย

KU – Acc มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Acc Buu 01 มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MBS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
KU-Exprees มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีเทคโนโคราช 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอนแก่น1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สกลนคร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
THE BETTER มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
AC522@MSU มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
STU.Power Voice วิทยาลัยสันตพล
บัญชีเทคโนตะโกราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Accc-Governance วิทยาลัยสันตพล
ลํากลอนถิ่นตะโกราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
น้องใหม่เมืองดอกบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
หนุ่มสาวเมืองสกล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์
ไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์
ไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์
วิทยาลัยสันตพล

ชมเชย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 2
การโต้วาที

การกล่าวสุนทรพจน์
ประกวดหมอลํากลอน

รางวัลชมเชย
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดเรียงความ

ชื่อทีม – สถาบัน

จํานวนเงิน
รางวัล
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
2,000 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
รับใบ
ประกาศนียบัตร
รับใบ
ประกาศนียบัตร

- 30 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวส.
ประเภทการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
การตอบปัญหาทางการบัญชี ชนะเลิศ

ชื่อทีม – สถาบัน
Accounting MVC
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 แก้วเจ้าจอม
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
รองชนะเลิศอันดับ 2 น่านนะชิ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

การใช้โปรแกรม Express

การโต้วาที

การกล่าวสุนทรพจน์

การประกวดเรียงความ

รองชนะเลิศอันดับ 2 MVC วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม
ชนะเลิศ
Bncc 2 วิทยาลัยพาณิชยการ
บางนา
รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ชนะเลิศ
NVC-KORAT TEAM 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 NVC-KORAT TEAM 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 KTC Accounting
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ชนะเลิศ
ไม่มีสถาบันใดผ่านเกณฑ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ชนะเลิศ
ไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์
ชมเชย
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ
ปริสุทโธ

จํานวนเงินรางวัล
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
10,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
รับใบ
ประกาศนียบัตร

- 31 ทั้งนี้ ผลการแข่งขันแต่ละประเภทได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยง
หลายมิติไม่ถูกต้อง
ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยส่วนใหญ่มีความยินดีที่จะเข้าร่วม
ในกิจกรรม Accounting Festival ในปีต่อๆ ไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
“โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการการรับใช้สังคม โดยสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืน ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของหลักสูตร
โดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยโดยประยุกต์ตามโจทย์ที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการ โดยต่อเนื่องจาก
“โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน งบประมาณปี 2555”นั้น
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบให้ทุกคณะ/หน่วยงานรับทราบทั่วกัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยจะสนับสนุน
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท โดยการสนับสนุน
จะแบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้ มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจะสนับสนุน 80,000 บาท/
โครงการ และให้คณะ/หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 20,000 บาท/โครงการ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุมรับทราบ
5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสํานักศึกษาทั่วไป
1. ประชาสัมพันธ์ข่าวจุลสารสํานักศึกษาทั่วไป ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ตามที่สํานักศึกษาทั่วไป ได้ดําเนินงานตามนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ 2555 นั้น สํานักศึกษาทั่วไป จึงได้จัดทําจุลสารประจําเดือนเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข่าวของสํานักศึกษาทั่วไป ดังนั้น จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวจุลสารสํานัก
ศึกษาทั่วไป
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

- 32 2. แนวทางในการจัดซื้อโปรแกรมการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ด้วย MOS
Certificate
ด้วยสํานักศึกษาทั่วไป ได้บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะเติมเต็มความสามารถให้กับ
นิสิตในด้านการใช้ชีวิตประจําวันในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีทักษะความรู้ความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศ
จึงมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ และในการนี้ บริษัทเออาร์ไอที จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทน
ในการประเมินทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างเป็นมาตรฐานสากลในประเทศไทย ได้นําเสนอ
โครงการ “ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย MOS Certificate” สําหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหลักสูตรการฝึกอบรม MOS Certificate จากวิทยากรที่ผ่านการรับรอง
จากเจ้าของผลิตภัณ ฑ์โดยตรง และส่งเสริ มให้นิสิตมหาวิท ยาลั ยมหาสารคามได้รับใบปริ ญญาบัตรควบคู่กับ ใบ
ประกาศนียบัตรทางด้าน IT ในการนี้ สํานักศึกษาทั่วไป ดําเนินการเสนอการปรับปรุงหลักสูตร (เล็กน้อย) โดยได้
ดําเนินการเสนอรายวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรายวิชา
0024008 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงาน (Applical Computer Software for Office
Operation) ซึ่งมี เงื่อนไข คือ นิสิตสามารถเลือกเรียนแบบเข้าชั้นเรียนปกติหรือลงทะเบียนเข้าทดสอบทางด้าน
ทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อยกเว้นการเรียนในรายวิชานี้ (กรณีสอบผ่าน)
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการและแนวทางการจัดซื้อโปรแกรมการทดสอบทักษะ
คอมพิวเตอร์ด้วย MOS Certificate
ที่ประชุมรับทราบ
5.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ
1) ผลงานนิสิต
นิสิตหลักสูตรสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์ จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย (โดยรางวัลชนะเลิศ และรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผู้ได้รางวัล) จากการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภายใต้ชื่อ "สํานักงาน
บริการขวัญใจประชาชน Service Excellence Tax Office" ของกรมสรรพากร โดยมีอาจารย์กันยารัตน์ ยังมี เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาและสนับสนุนนิสิตเข้าประกวด ซึ่งมีนิสติ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น
452 ผลงาน โดยนิสิตของคณะฯ ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุพัตรา สุวรรณคีรี นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับเงินรางวัล
10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
2. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายเกียรติกุล สุทธิวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับเงินรางวัล
5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
3. รางวัลชมเชย นายวันเฉลิม นานอก นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับประกาศนียบัตร

- 33 2) กิจกรรมพัฒนานิสิต
2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงาน Oracle Academy บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด จัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ Oracle Academy Instructor Training 2012 and
Oracle Think Quest Competition 2012 เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้
ข้อมูลทางด้านหลักสูตรต่างๆ ของ Oracle ที่สามารถเป็นแนวทางที่สถาบันการศึกษา สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาปกติในมหาวิทยาลัย
2.2 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ประจําปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในภาคเรียนที่ 3/2554 และนิสิตที่กลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2/2554 ซึ่งได้นําความรู้
ความสามารถในระหว่างการออกฝึกประสบการณ์ที่ผ่านมานํามาสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ
ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เมื่อวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2.3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ปีที่ 4 รุ่นที่ 9” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Next Step ก้าวต่อไป” เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานของรุ่นพี่ ที่อยู่ในวงสื่อสารมวลชน ได้แก่ จากสายงานการสื่อสารการตลาด จากสายงาน
กองบรรณาธิการนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ จากสายงานกราฟิคดีไซเนอร์ จากบริษัทฟีลกรีนดีไซน์ และฟรีแลนซ์ด้าน
การถ่ายภาพ ทั้งนี้ ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก คุณนิติ ชัยชิตาทร พิธีกรรายการ “เทยเที่ยวไทย” และผู้ช่วย
ผู้จัดการ Bang Channel เคเบิ้ลทีวีในสังกัดของบริษัทแกรมมี่เอนเตอร์เทนเมนท์ สนทนาเป็นไปอย่างเป็นกันเอง ทํา
ให้น้อง ๆ ได้รับความรู้ในการนําไปปรับใช้กับการทํางานในอนาคตได้อย่างดี
2.4 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้เชิญวิทยากร นางสาวทัศนีย์ จิตต์ทองกุล เจ้าหน้าที่จัดหางาน
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสมัครงาน สัมภาษณ์งานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้
ก้าวไปสู่การเป็นนักวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ
2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนานิสิต “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2555” เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง IT-114 อาคาร
ปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรม Before Action Review (BAR) และเรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือจัดการความรู้ (KM) ที่
จําเป็นสําหรับนิสิตนักกิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน
การจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยในมุมมองของนิสิตและกิจกรรมเรียนรู้ กระบวนการคุณภาพ PDCA เรียนรู้
การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต และนําไปใช้ และทบทวนหลังทํากิจกรรม After Action Review (AAR) ตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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Technology Professional Examination)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดําเนินการจัดจัดสอบและจัดอบรมเพื่อ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE (Information Technology Professional Examination) ประจําปี 2554 ที่ผ่านมานั้น
ซึ่งจากการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE (Information Technology Professional Examination) ทั่วทุกภาคใน
ประเทศไทย โดยมี ศูนย์สอบมหาลัยที่เข้าร่วมเป็นจํานวน 10 สถาบัน จากผลการประชุมและสรุปภาพรวมผลการสอบ
ซึ่งปรากฏว่า ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดมีนิสิตสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ
รองจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2.7 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการ
แสดงละครเวทีประจําปีของสาขาวิชาการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนเรื่อง ‘หอ ซึ่งทําการแสดงระหว่างวันที่ 7-9
กุมภาพันธ์นี้ ณ เวทีกลางแจ้งเล้าไก่ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง ครบรอบ 10 ปี เพื่อให้นิสิต
ได้ต่อยอดประสบการณ์ และสร้างห้องเรียนที่มีชีวิตห้องใหญ่ ทั้งนี้ สื่อสารมวลชนการละครกําลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ด้วย
การนําเสนอละครเวทีประจําปี ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยละครหลากหลายรสชาติ ทั้งแนวย้อนอดีต แนวดราม่า ย้อน
ยุค สืบสวนสอบสวน ละครเพลง ตลอดจนละครหลอนๆ ในปีล่าสุด โดยไม่ได้วัดความสําเร็จจากเม็ดเงินกําไรในการ
จําหน่ายบัตร หากแต่หวังให้ละครเป็นสื่อที่สร้างกระบวนการการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้กับนิสิต ที่เหลือล้วนเป็น
กําไรชีวิต
2.8 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการประกวดหนังสั้น และแอนิเมชันแบบสั้น ปี 2555 (E-San
Short Film and Animation Contest 2012) จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านม่านเลนส์และแอนิเมชั่น เพื่อแสดงแนวคิดและศักยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การ
ดํารงชีวิตให้เกิดความหวงแหนและอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมให้ดํารงอยู่ ตลอดจนการเกิดความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตร์
ร่วมกับหลักสูตรสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดโครงการประกวด ภายใต้หัวข้อ
“โฮม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2555
3) รายงานประจําปี 2553
คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2553 เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรม ผลงาน ของบุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30
กันยายน 2553
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
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1. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน
สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน จั ด กิ จ กรรมการอบรมเรื่ อ งแนวทางการศึ ก ษาสั ง คม
วัฒนธรรมกับการวิจัยทางด้านมานุษยวิทยา วิทยากรบรรยายในการอบรม อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ อาจารย์
ประจําภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกสถาบันวิจัยฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวนกว่า 50 คน
2. ด้านการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยศิลปะฯ
1) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมนิสิตระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปร่วมเจรจาความร่วมมือเบื้องต้น
ทางการศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง ณ คณะภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระ
บาง สปป.ลาว โดยมุ่งร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัย อาจารย์กับนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจพื้นที่วิจัยในสนามเมือง
หลวงพระบาง อันเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และสร้างประชาคมวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ํา
โขงให้มีความลุ่มลึกและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดอบรมสัมมนาโครงการ
การจัดการความรู้ในองค์กรเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพสถาบันฯ”
ณ
ห้องประชุมชั้น 3 ตึกสถาบันวิจัยฯ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ใน
การนี้ น.ส. พนมพร ปัจจวงษ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ และนางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. ร่วมให้ข้อคิดเห็นและความรู้เพิ่มเติมด้วย
3. ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้/วิจัยของสถาบันวิจัยฯ
1) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติอุบลวัฒนธรรม ครั้ง
ที่ 2 “กิน เที่ยว เกี้ยว เล่น” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ได้
นํานิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในการประชุมดังกล่าวด้วย
2) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการ “พัฒนาความ
ร่วมมือการทําวิจัยกับชุมชน” เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรของหน่วยงานได้เกิดองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยกับชุมชน ในการนี้ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนา ได้นําบุคลากร
ด้านการวิจัยและงานศิลป์เดินทางไปยังอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์บรรยายให้
ความรู้ด้านชุมชนศึกษาจาก ผศ.สมชาย นิลอาธิ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านชุมชนกับนักวิจัยท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ที่ประชุมรับทราบ
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การดําเนินงานตามพันธกิจ
1. บริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ
1.1 การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบันการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวมของบุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม มี ป ริ ม าณการรั บ -ส่ งข้ อ มู ล สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และมี ก ารใช้ ง านหลากหลายรู ป แบบ
โดยเฉพาะการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การให้บริการต่างๆ ซึ่งปริมาณ
การจราจรบนเครื อ ข่ า ยที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ยั ง ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง หมด สํ า นั ก
คอมพิวเตอร์ จึงได้ดําเนินการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อเช่าใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความเร็ว
ในการรับ-ส่งข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการและรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้งานเป็นเครือข่ายสํารอง (Backup Circuit) ในกรณีที่วงจรอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัยที่ใช้งานผ่าน
เครือข่าย Uni-Net) เกิดขัดข้อง ดังนี้
1) ขนาดความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลทุกประเภทเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาด 150 Mbps
แบบ Full Duplex
2) ขนาดความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ ขนาด 60 Mbps แบบ
Full Duplex
3) รับ-ส่ง ข้อมูลจากอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลแบบสองทาง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไป
ยังสํานักงานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขนาด 10
Mbps
4) รับ-ส่ง ข้อมูลจากอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลแบบสองทาง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไป
ยัง ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษาอุดรธานี ขนาด 10 Mbps
1.2 ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก
ปัจจุบันมีการเพิ่มและขยายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น ส่งผลให้การบริการด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบไว้เดิมไม่สามารถ
รองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นได้ สํานักคอมพิวเตอร์จึงได้ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก โดยติดตั้ง ณ
อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ชั้น 2 เขตพื้นที่ในเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบ
เครือข่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นการรองรับการขยายหน่วยงานใหม่ในเขตพื้นที่ใน
เมืองและการขยายช่องทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตขนาด 10 GB ระหว่างเขตพื้นที่ในเมืองและเขตพื้นที่ขามเรียง
ซึ่งสํานักคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554-2555
2. บริหารจัดการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2.1 การติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนําแสง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เน้นการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อ สาร มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนในทุ ก สาขาวิ ช า และนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเพื่อมุ่งให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอน การกระตุ้นการวิจัยที่จะสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ต่ า งๆ และระบบสายสั ญ ญาณใยแก้ ว นํ า แสงเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เขตพื้ น ที่ ข ามเรี ย ง
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สํานักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี ชั้น 3) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่
ในเมือง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์) ชั้น 2 เป็นขนาด 10 GB เพื่อให้
การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยระหว่างสองเขตพื้นที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ
สามารถรองรับการสื่อสารในรูปแบของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสัญญาณข้อมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้ น ในอนาคต เพื่ อลดความเสี่ ย งและปั ญหาที่ เกิดขึ้ นกับระบบอินเทอร์ เน็ต รวมถึง การให้ก ารบริก ารระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
โดยเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา
2.2 ปัญหาการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์
ด้วยสํานักคอมพิวเตอร์ ได้รับแจ้งจากสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(UniNet) ตรวจพบหมายเลขไอพี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสํานักคอมพิวเตอร์ได้
จัดสรรพื้นที่ให้บริการ Web Hosting กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ด้วยอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย พบว่าเว็บไซต์ http://.iroffice.msu.ac.th ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ได้ถูกโจมตี
จากภายนอก โดยเว็บไซต์ได้ถูกทําการหลอกลวงหรือปลอมแปลงเว็บไซต์แล้วไปโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ
(Phishing Web)
จากเหตุ การณ์ข้ างต้น สํานักคอมพิวเตอร์ได้ ตรวจสอบแล้วพบว่า เว็บไซต์ ของกลุ่มงานกิ จการ
ต่างประเทศ ได้นําระบบจัดการเนื้อหา (Joomla) โดยนําเอาชุดรหัสคําสั่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
และให้บริการในระบบ ซึ่งระบบดังกล่าวมีช่องโหว่ในชุดรหัสคําสั่ง ซึ่งง่ายต่อการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และผู้
ไม่ประสงค์ดี ซึ่งสามารถเข้าไปในระบบเพื่อโจรกรรมข้อมูลหรือทําลายข้อมูล หรือปลอมแปลงเว็บไซต์เพื่อกระทําการ
อันขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555
สํานักคอมพิวเตอร์จึงขอให้ผู้บริหารหน่วยงานได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการ
เว็บไซต์ของทุกหน่วยงานได้ดูแล ตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งจาก
ภายในและภายนอก
2.3 ปรับปรุงพื้นที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่ ชั้น 3 และ 4 อาคารวิทยบริการบี ให้สํานักคอมพิวเตอร์เข้าใช้
พื้นที่เพื่อจัดห้องบริการต่างๆ ให้กับนิสิตและบุคลากร ซึ่งสํานักฯ ได้ย้ายที่ทําการใหม่จากชั้น 1 อาคารวิทยบริการบี
เรียบร้อยแล้ว และสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ทุก คณะ ทุ ก หลั กสู ตร ได้ เข้ า ใช้ ห้ องบริ ก ารคอมพิว เตอร์ โดยสามารถเปิ ดให้บ ริ ก ารได้ ใ นภาคการศึก ษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยมีห้องให้บริการดังนี้
1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ขนาด 108 ที่นั่ง จํานวน 1 ห้อง
2. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 ที่นั่ง จํานวน 4 ห้อง
3. ห้องประชุม /ห้องบริการซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ขนาด 15 ที่นั่ง จํานวน 10 ห้อง
ทั้งนี้ คณะ / หน่วยงานใดที่ประสงค์จะใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการเรียนการสอน การ
ประชุม ให้ติดต่อขอใช้ห้องที่สํานักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ บี
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สํานักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสํานักวิทยบริการ กองกิจการนิสิต และกองอาคารสถานที่ ได้เปิดศูนย์
สุนทรียภาพและพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ โดยใช้พื้นที่อาคารประกอบของหอพักเขตพื้นที่ขามเรียง ข้างหอพักยางสีสุ
ราช (บ้านสีเหลือง) และพื้นที่บ้านสีเขียว ข้างหอพักห้วยคะคาง เขตพื้นที่ในเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่
การให้บริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของนิสิตที่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ของนิสิตและอํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลจากสํานักวิทย
บริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ณ บ้านสีเขียว (เขตพื้นที่ในเมือง) จํานวน
10 เครื่อง และบ้านสีเหลือง (พื้นที่ขามเรียง) จํานวน 40 เครื่อง โดยเปิดให้บริการทุกวัน คือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา
08.30 - 22.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 - 21.00 น. ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 การให้บริการวิชาการด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ดําเนินงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สําหรับนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป
ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 15 โครงการ จํานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,996 คน ดังนี้
โครงการ/หลักสูตร
จํานวนคน
โครงการสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย ณ
99
ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ วันที่ 8 ธ.ค.54
โครงการฝึกอบรมไอทีเพื่อการสอบประกาศนียบัตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี315 วันที่ 9-24 ม.ค.55
หลักสูตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ (ขั้นต้น) รุ่นที่ 1 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี315
วันที่ 16 และ 23 ม.ค.55
หลักสูตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ (ขั้นต้น) รุ่นที่ 2 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี315
วันที่ 18 และ 25 ม.ค.55
หลักสูตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ ชั้นต้น รุ่นที่ 3 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี315
วันที่ 25 และ 27 ม.ค.55
หลักสูตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ ชั้นต้น รุ่นที่ 4 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี315
วันที่ 26 และ 30 ม.ค.55
หลักสูตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ ชั้นต้น รุ่นที่ 5 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี315
วันที่ 27 และ 31 ม.ค.55
โครงการประชุมสัมพันธ์หลักสูตร MTA ณ คณะการบัญชีและการจัดการระหว่างเดือน
ม.ค. - ก.ย. 55

406
87
86
61
58
50
889

โครงการสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Windows Phone 7 Programming Trainning ณ ห้อง
บริการคอมพิวเตอร์ บี314 วันที่ 19-21 พ.ย.54
หลักสูตร การตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี315
วันที่ 20 ม.ค.55
หลักสูตร การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี100
วันที่ 23 ม.ค.55
หลักสูตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ ชั้นต้น รุ่นที่ 1 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี315
วันที่ 24 ม.ค.55

30
15
20
25

- 39 โครงการ/หลักสูตร
โครงการสําหรับสําหรับบุคคลทั่วไป
การพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ําชี
ประจําปี 2555 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี100 - บี200 วันที่ 26-27 ต.ค.54
โปรแกรมสร้างแอนนิเมชั่น ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 314 ทุกวันพฤหัสบดี
(นักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม) เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ภาษาซี) ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 314 ทุกวันอังคาร
(นักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม) เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

จํานวนคน
110
30
30

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.2 โครงการการพัฒนาศักยภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยสํานักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ
ให้กับบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุก
เวช อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีสภาวะการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรและเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกัน ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรเข้าสู่ ASEAN 2015 ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา และทีมงาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเข้าใจ
สาเหตุแห่งปัญหาของมนุษย์ การสื่อสารอย่างครองใจทีม และการวิเคราะห์บุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาตน
3.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
วันที่ 19 มกราคม 2555 สํานักคอมพิวเตอร์ รับการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี 2554 จํานวน 22 ตัวชี้วัด จากคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.ฉลาด
จันทรสมบัติ 2) ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 3) ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด 4)นางพรพิมล มโนชัย และ 5)
นางสาวอรทัย สีหาบุญมี ซึ่งมีผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับดี
3.4 การประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ 19 มกราคม 2555 สํานักคอมพิวเตอร์ รับการประเมินผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน จากคณะกรรมการประเมินผลฯ สํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งสํานักฯ ได้ดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในตามกรอบประเด็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 4 ด้าน คือ 1) ด้านงบการเงินและ
งบประมาณ (Financial Risk) 2) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 3) ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 4) การ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
ที่ประชุมรับทราบ

5.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล
แจ้งจํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ประจําเดือนกุมภาพันธ์
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ด้วยกองทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2554
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2555 จํานวนทั้งสิ้น 401 คน แยกตามระดับ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน 378 คน
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
รวม
ระดับปริญญาโท จํานวน 9 คน
ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
รวม
ระดับปริญญาเอก จํานวน 14 คน
ปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
รวม

ปกติ
3
85
282
5
375
ระบบในเวลา
ราชการ
1
1
2

พิเศษ
1
1

2 ปี ต่อเนื่อง
จํานวน
ระบบพิเศษ
3
85
283
2
7
2
378

ระบบนอกเวลา
ราชการ
1
4
1
1
7

ระบบ
ระบบ
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
1
12
1
13
1

จํานวน
1
2
4
1
1
9
จํานวน

ทั้งนี้ ได้ผ่านทีป่ ระชุมกรรมการประจําคณะและกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
จึงแจ้งเพื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนออนุมัติการสําเร็จการศึกษา
และการอนุมัตปิ ริญญา พ.ศ. 2555
ที่ประชุมรับทราบ

1
13
14

- 41 5.17 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์
โครงการจัดประชุมประชาพิจารณ์มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและสิทธิประโยชน์ที่ได้รบั
จากประกันสังคม
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 ข้อที่ 5 สภาคณาจารย์
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นตัวแทนของบรรดาคณาจารย์และดําเนินงานภายใต้ข้อบังคับนี้ และ
ข้อ 6 สภาคณาจารย์มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี ดังนั้น สภา
คณาจารย์จึงได้จัดประชุมประชาพิจารณ์มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้บุคลากร และ
นิสิต ได้รับทราบข้อมูล และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามควรจะเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐหรือไม่ เมื่อสภาคณาจารย์จะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นต่างๆ จากบุคลากร และ
นิสิต จะได้เสนออธิการบดีต่อไป และตามทีม่ หาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม และบุคลากร
มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวควรได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น สภาคณาจารย์จึง
ได้จัดโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และร่วมแสดงความคิดเห็น
2) เพือ่ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
ประกันสังคม
ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ที่ประชุมสภาคณาจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
5.18 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 7 เป็นการสืบ
สานความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ
Urban Design and Conservation Research Unit (UDCRU) , Faculty Of Built Environment Unitversiti
Tekologi Of Malaysia เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตจากสองสถาบันได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติ งานออกแบบใน
พื้นที่จริง ซึ่งในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้ มีนิสิต ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทั้งไทยและมาเลเชีย จะได้
แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกําหนดการระหว่างวันที่
16-25 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนั้น จึงขอแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- 42 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ มมส.ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งมอบศาลาวัฒนธรรมบ้านท่าขอน
ยาง
เมื่อวันที่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมสารคาม ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชน์ ได้ทําพิธีส่งมอบศาลาวัฒนธรรมบ้านท่าขอนยาง
ตามโครงการ “กล้าใหม่สายใยวัฒนธรรม”
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส.ทําข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 1o1-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้
การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน พร้อมร่วมทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สืบเนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความประสงค์จะดําเนินการจัดทําความร่วมมือระหว่างสถาบันกับคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านการวิจัย และการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันระหว่างนิสิต และการร่วม
สังเกตการณ์การตรวจวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นการสร้างสมรรถภาพในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน และเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือดังกล่าวคณะฯ จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่
2o – 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ จัดนิทรรศการพร้อมแสดงแฟชัน่ โชว์
ณ ห้าง Central จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 วิชาเอก
ได้แก่ วิชาเอกแฟชั่น วิชาเอกกราฟฟิก และวิชาเอกคราฟ โดยเฉพาะวิชาเอกแฟชั่น ได้จัดให้มีการเดิน
แฟชั่นโชว์ จํานวน 99 ชุด ณ ห้าง Central Plaze จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ
คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปาณี ลักษณะศิโย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยผู้จัดการห้าง Central ร่วมเปิดงานใน
ครั้งนี้
ที่ประชุมรับทราบ
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ตามที่บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (SYS) บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตโครงสร้างรูปพรรณ
รีดร้อนในประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดแบบ "สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประจําปี
2554" เพื่อส่งเสริมให้นสิ ิต/นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรม โดยนําเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไป
ออกแบบเป็นโครงสร้างที่มคี วามสวยงามทันสมัย แสดงศักยภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงสร้างเหล็ก
รวมถึงสามารถนําไปก่อสร้างได้จริง ชิงรางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 125,000 บาทนั้น
ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้เข้าร่วมโครงการ "สถาปัตยกรรม
โครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประจําปี 2554" และทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการตัดสินผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดทั้งสิ้นจํานวน 277 ผลงาน (จาก 12 สถาบันการศึกษา) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศชื่อผลงานที่ส่ง
ประกวด King Bhumibol Landmark และได้มีพิธีรับรางวัลชนะเลิศประกวดแบบโครงสร้างเหล็ก 2554 เมื่อวันที่
8-9 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา จึงขอรายงานคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ
(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ)
ที่ประชุมรับทราบ
5.19 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1. การเดินทางไปราชการ ของรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
คณบดีคณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ตามที่ ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ตาแหน่ง คณบดี สังกัดคณะสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งในคาสั่งรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ที่ 6/2554 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานศึกษายุทธศาสตร์ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย
โดยเป็นการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเกิด
ความเป็นเอกภาพในการอานวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บัดนี้การดาเนิน
การเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้ดาเนินการจัดทารายงานสรุปนาเสนอต่อรัฐมนตรีสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์
คนสมบูรณ์) แล้ว
2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศของ อาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หริ ัญนุสรณ์
- ในระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2555 อาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ได้รับเชิญจาก Professor
David Jan Cowan, School of Engineering and Technology, Indiana University-Purdue University
Indianapolis (IUPUI) ให้ศึกษาดูงาน รวมทั้งประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสถาบัน ซึ่งได้ประชุมร่วมกับ
Professor David Jan Cowan, Head of Dept. of Design and Communication Technology; Professor
Tim Diemer, Director of International Service และ Dr. Ian S. McIntosh, Director of International
Partnerships, Office of International Affairs ในการนี้ได้หารือเพื่อรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาฝึกงานในสาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ MSU Inbound Internship สาหรับปี 2012 และได้เจรจาเพื่อขอเข้าร่วมการ
จัด Workshop โดยคณะอาจารย์และนักศึกษา
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วิชาการระดับนานาชาติThe Sixth International Conference on Design Principles and Practices ซึ่งจัดขึ้น
ณ University of California, Los Angeles (UCLA) และการศึกษาดูงาน ณ Pacific Design Center โดย
Common Ground Publishing, University of Illinois ได้จัดการประชุมระดับ นานาชาติขึ้น การประชุมนี้เป็น
หนึ่งในการประชุมระดับนานาชาติด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงในวงการ มี การจัดกันอย่างต่อเนื่องในยุโรปและ
อเมริกา และครั้งนี้เป็นการจัดการกระชุมครั้งที่ 6 โดยสาระสาคัญของการ ประชุมเป็นการนาเสนอหลักการและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการออกแบบ โดนเน้นความรู้ในเชิงสหสาชา วิชาการ ทุกศาสตร์ที่สนับสนุนให้เกิดการออก
แบบอย่างยั่งยืน
การประชุมได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการออกแบบทุกสาขาจากประเทศต่างๆ นักวิชาการ และนักวิจัย
มีผลงานเข้าร่วมการนาเสนอกว่า 150 ผลงาน และยังมีการนาเสนอผ่านระบบออนไลน์อีกกว่า 100 ผลงาน การนา
เสนอผลงานในการประชุมแยกออกเป็น 48 parallel นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ใน ระหว่างการประชุมต้องการเอื้อ
ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการและนักวิจัยรุ่นใหม่ อาทิ การบรรยาย จาก Keynote Speakers ที่มีชื่อเสียง
ในวงการ
นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ยังได้จัด Keynote presentation ซึ่งเป็นช่วงที่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีชื่อเสียง
ในวงการมาให้ความรู้และแนวทางการทาวิจัยในศาสตร์ของการออกแบบ การศึกษาพฤติกรรม กับ สภาพแวดล้อม
การนาเสนอแบ่งออกเป็น 2 วัน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่
1. Professor Lorenzo Imbesi จาก Carleton University, Ottawa, Canada บรรยายใน หัวข้อ
“Design Comes Out of Industry: Re-Thinking the Role of Project in Post-Industrial Societies”
2. Professor Banny Banerjee, Standord University, Standford, USA. บรรยายในหัวข้อ “Design
Thinking: Tools for Strategic Transformations”
3. Professor Phillip Besley จาก University of Waterloo, Toronto, Canada บรรยายใน หัวข้อ “Diffusive
Living Architecture”
3. การเดินทางไปราชการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี ,อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ และ
อาจารย์ ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ
ผศ.ดร.ธวัดชัย ธานี พร้อมด้วยคณะเดินทางที่ประกอบด้วย ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ และ ดร.ฤทธิรงค์
จังโกฏิ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมวิธีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามวิธีการของ GLOBE, NASA, ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้จานวน 7 ประเทศ
คือ ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเชีย และเนปาล วิธีการตรวจวัดในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย
4 ด้าน คือ ด้านสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover) ดิน (Soil) อุทกวิทยา (Hydrology) และบรรยากาศ (Atmosphere)
ในแต่ละด้านแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง คือ วิธีการตรวจวัดขั้นพื้นฐาน (Basic Protocols) ในระหว่างวันที่
23-26 มกราคม 2555 และวิธีการตรวจวัดขั้นสูง (Advanced Protocols) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2555
ที่ประชุมรับทราบ
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ด้วยมีหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ศธ 0508/ว.303 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2555 เรื่อง การกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากด้วยกิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายถอดความสัมพันธ์
ของนิสิตนั กศึ กษารุ่ นพี่สู่ รุ่นน้ อง ทํ า ให้ เกิ ดความสามั ค คี มี ระเบี ยบวินัย ความภาคภู มิใ จในสถาบัน และมีการ
ช่ว ยเหลื อ เกื้ อ กูล ฉัน พี่ น้ อง ฯลฯ แต่ เ นื่ อ งจากการจั ด ประชุม เชี ยร์ ใ นหลายปีที่ ผ่า นมาบางกิจ กรรมมีลั ก ษณะไม่
เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ และไม่เป็นไปตามปณิธานที่แท้จริงของกิจกรรม
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงของความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
เตรียมการป้องกันปัญหา และให้การสนับสนุนส่งเริมแนะนํากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา ทั้งนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ มี ป ระกาศ เรื่ อ ง การจั ด กิ จ กรรมต้ อ นรั บ น้ อ งใหม่ แ ละการประชุ ม เชี ย ร์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 รายละเอียดดังแนบเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดกรอบการดําเนินงานของสถาบันและนิสิตนักศึกษาต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุมรับทราบ
5.21 เรื่องอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2555 กําหนดให้มีขึ้นในวัน
อังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.
(นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผูบ้ ันทึกการประชุม

(นางสาวณภัทร พรจําศิล)
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การพิจารณาเกณฑ์คา่ ใช้จ่ายอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับบัณฑิตศึกษา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้นํากลับไปทบทวนเกณฑ์ปรับอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้ตรวจสอบ
อัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องพร้อมเหตุผลประกอบการกําหนดเกณฑ์ค่าตอบแทนฯ ให้ชัดเจน
บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา
เอกสารเพื่อพิจารณา
ร่างหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับบัณฑิตศึกษา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแนะแนว
ศึกษาต่อ และการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2552
3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ออกและตรวจข้อสอบ กรรมการจัดเตรียมข้อสอบกรรมการควบคุมการสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์และ
กรรมการตรวจรูปแบบบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552
มติ

(ฉบับร่าง)
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าตอบแทนกรรมการ

อัตราเดิม

อัตราใหม่
(ขอเปลี่ยนแปลง)

แหล่งที่มา/การจัดสอบ
การประมวลความรู้
วันทําการ

1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
1.2 รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
1.3 กรรมการอํานวยการ คนละ

6,000
4,000
3,000

6,500
5,000
4,000

กลางวัน (08.30-16.30)
2. คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ คนงาน และนิสติ
ฝ่ายสนับสนุนการสอบ ให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน
วันทําการ วันหยุด วันทําการ วันหยุด
ดังนี้
2.1 ประธานกรรมการ คนละ
250
350
400
550
2.2 กรรมการ คนละ
200
300
350
500
2.3 เจ้าหน้าที่ คนละ
160
250
250
350
2.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/พนักงานขับ
รถยนต์และคนงาน คนละ
150
220
200
300
2.5 นิสิต คนละ
120
150
150
200
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วันหยุด

การสอบภาษา
วันทําการ

วันหยุด

การสอบวัดความรู้
ด้านสารสนเทศ
วันทําการ

วันหยุด

หมายเหตุ
เพิ่ม 10% จากเดิม ซึ่งได้มาจาก
ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแนะแนวการศึกษาต่อ และการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มมส
พ.ศ. 2552

400
350
-

600
550
-

400
350
-

600
550
-

400
350
-

600
550
-

150
-

300
-

150
-

300
-

150
-

300
-

ค่าตอบแทนกรรมการ
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิมพ์
และอัดสําเนาข้อสอบ เฉพาะระยะเวลาที่จัดพิมพ์และ
อัดสําเนาข้อสอบให้เหมาจ่ายในอัตราดังนี้
3.1 ประธานกรรมการ
3.2 กรรมการ คนละ
3.3 เจ้าหน้าที่ คนละ
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการดําเนินการสอบ
คัดเลือก ให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน ดังนี้
4.1 หัวหน้าศูนย์สอบ คนละ
4.2 หัวหน้าและผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ คนละ
4.3 หัวหน้าอาคารสอบและกรรมการ คนละ
4.4 เจ้าหน้าที่ คนละ
4.5 ผู้ควบคุมห้องสอบ คนละ
4.6 พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนละ
4.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามสอบ คนละ
4.8 นิสิต คนละ

อัตราเดิม

250 บาท/วัน
200 บาท/วัน
150 บาท/วัน
กลางวัน
(08.30-16.30)
400
350
300
250
250/คาบ
250
250
180

อัตราใหม่
(ขอเปลี่ยนแปลง)

500 บาท/วัน
400 บาท/วัน
250 บาท/วัน
กลางวัน
(08.30-16.30)
600
550
500
350
400/คาบ
300
300
250

แหล่งที่มา/การจัดสอบ
การประมวลความรู้

การสอบภาษา

การสอบวัดความรู้
ด้านสารสนเทศ

วันทําการ

วันหยุด

วันทําการ

วันหยุด

วันทําการ

วันหยุด

400
350
-

600
550
-

400
350
-

600
550
-

400
350
-

600
550
-

หมายเหตุ
- าเนินการ
-ค่าใช้จ่ายในการดํ
- ม ซึง่ ได้มาจากตามเกณฑ์
- เพิ่มจากเดิ
แนะแนวการศึ
ก
ษาต่
อ
และการดํ
า
เนิ
น
การคั
ด
เลื
อ
กบุ
ค
คลเข้
า
ศึ
ก
ษาต่
- อใน
ระดั
- บปริญญาตรี- มมส 350
380
150
150
-

550
550
300
300
-

350
380
150
150
-

550
550
300
300
-

350
380
150
150
-

550
550
300
300
-
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ค่าตอบแทนกรรมการ

อัตราเดิม

อัตราใหม่
(ขอเปลี่ยนแปลง)

แหล่งที่มา/การจัดสอบ
การประมวลความรู้
วันทําการ

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้
6. ค่าตอบแทนการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ

7. ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ ให้เบิกจ่ายใน
อัตราไม่เกิน ดังนี้
7.1 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เหมาจ่าย คนละ
7.2 เจ้าหน้าที่ คนละ
8. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน
ดังนี้
8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เข้าประชุมคนละ
8.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ คนละ
8.3 ค่าอาหารสําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่
ประจํากองอํานวยการสอบคนละ

วันหยุด

การสอบภาษา
วันทําการ

วันหยุด

การสอบวัดความรู้
ด้านสารสนเทศ
วันทําการ

วันหยุด

เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เดินทางไปราชการ กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
วิชาละไม่เกิน 6,000 บาท กรณีที่ออกข้อสอบ วิชาละไม่เกิน 6,000 บาท กรณีที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบของวิชาที่
มีทั้งอัตนัย และปรนัยปนกันหรืออัตนัยอย่างเดียว
และตรวจข้อสอบของวิชาที่มีทั้งอัตนัย และ
วิชาละไม่เกิน 8,000 บาท
ปรนัยปนกันหรืออัตนัยอย่างเดียว วิชาละไม่
เกิน 8,000 บาท
300 บาท/วัน
200 บาท/วัน

550 บาท/วัน
350 บาท/วัน

350
-

550
-

350
-

550
-

350
-

550
-

30 บาทต่อประชุม
1 ครั้ง
30 บาทต่อมื้อ

50 บาทต่อประชุม
1 ครั้ง
50 บาทต่อเมือ้

30

50

30

50

-

-

30

50

30

50

100 บาทต่อวัน

120 บาทต่อวัน

100

120

100

120
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ค่าตอบแทนกรรมการ

อัตราเดิม

อัตราใหม่
(ขอเปลี่ยนแปลง)

แหล่งที่มา/การจัดสอบ
การประมวลความรู้
วันทําการ

9. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ให้เบิกจ่าย
ในอัตราไม่เกิน ดังนี้
9.1 ประธานที่ประชุม
9.2 กรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการ และ
ผู้แทน คนละ

300 บาทต่อครั้ง

400 บาทต่อครั้ง

250 บาทต่อครั้ง

300 บาทต่อครั้ง

วันหยุด

การสอบภาษา
วันทําการ

วันหยุด

การสอบวัดความรู้
ด้านสารสนเทศ
วันทําการ

วันหยุด

หมายเหตุ
เพิ่มจากเดิม ซึง่ ได้มาจากตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
- แนะแนวการศึ
- กษาต่อ และการดํ
าเนิน-การคัดเลือกบุ- คคลเข้าศึก- ษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี มมส
พ.ศ. 2552

หมายเหตุ ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมตามเศรษฐกิจสภาพปัจจุบัน โดยยึดถือการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่จากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน
กรรมการออกข้อและตรวจข้อสอบกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ กรรมการควบคุมการสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ และกรรมการตรวจรูปแบบบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552 ลงนามโดย ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
(ดังเอกสารประกอบ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 หมวดภารกิจหลัก
(การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ด้วยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จะลง
นามทําความตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในโครงการฝึกงานของนิสิต การรับ
นิสิตเข้าปฏิบัติงานในบริษัทเมื่อนิสิตผ่านการฝึกงานและมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ในการทํางานวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อพัฒนา
ในการดําเนินงานในโครงการต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มี
ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป
เอกสารเพื่อพิจารณา
ร่าง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จํานวน
1 ฉบับ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. แผนการดําเนินงาน
2. ประวัติโดยย่อของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
3. ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด
(มหาชน)
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
มติ

4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Kwassui Women’s University
อ้างถึงมติการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2554 หนังสือเลขที่ ศธ 0530.1(1.2) ข้อ 4 เรื่องให้ความเห็นชอบทําข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ กับ Kwassui Women’s University ประเทศญีป่ ุ่น นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือให้สมบูรณ์กว่าเดิม
เอกสารเพื่อพิจารณา
ร่าง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Kwassui Women’s University
จํานวน 1 ฉบับ (ฉบับแก้ไข)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. แผนการดําเนินงาน
2. ประวัติโดยย่อของ Kwassui Women’s University
3. ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ Kwassui Women’s
University
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ฉบับแก้ไข ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กับ Kwassui Women’s University
มติ

4.2 หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ
-ไม่ม-ี

4.3 หมวดการเงิน - การคลัง – พัสดุ – งบประมาณ
4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติสําหรับการเบิกเงินค่าบริการ Tablet iPad2 และ
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในองค์กร สําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในสร้างความคุ้มค่าในการสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์
Tablet iPad2 พร้อมด้วย GPRS/EDGE Unlimited และ การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในองค์กร
สําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากยังมี ความคลาดเคลื่ อนหลาย
ประการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้น จึงใคร่นําเสนอที่ประชุมเพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจและพิจารณาแนวทางการดําเนินการให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ดังนี้
งบประมาณที่ใช้เบิกจ่าย
1. หน่วยงานที่มีรายได้และได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ให้หน่วยงานรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเอง ตาม
สิทธิ์ที่เบิกได้ตามระเบียบ
2. หน่วยงานที่ใช้เงินรายได้จากส่วนกลางมหาวิทยาลัย และได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วให้หน่วยงาน
รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเอง ตามสิทธิ์ที่เบิกได้ตามระเบียบ
3. หน่วยงานที่ใช้เงินรายได้จากส่วนกลางมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ทําหนังสือแจ้ง
กองคลังและพัสดุเพื่อจะได้ดําเนินการเบิกจ่ายให้
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย กองคลังและพัสดุจะดําเนินการเบิกให้ทั้งหมด กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มให้
กองคลังและพัสดุทําหนังสือแจ้งเจ้าตัว เพื่อจ่ายเงินส่วนเกิน
วิธีการเบิกจ่าย สามารถทําได้ 3 วิธี
1.เจ้าตัวสํารองจ่ายก่อนเมื่อได้ใบเสร็จรับเงินแล้วนํามาให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทําเรื่องขอเบิก
(ตามสิทธิ์ที่เบิกได้)
2.นําใบแจ้งหนี้มาทําเรื่องขอเบิก(ตามสิทธิ์ที่เบิกได้) หากมีเงินเกินให้แจ้งเจ้าตัวเพื่อจ่ายส่วนเกิน
3.ใช้เงินทดรองจ่ายของหน่วยงานจ่ายก่อน(ตามสิทธิ์ที่เบิกได้)เมื่อได้ใบเสร็จรับเงินแล้วเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทําเรื่องขอเบิกคืนเงินทดรองจ่าย
การครอบครอง Ipad
1.กรณีอยู่ครบวาระภายในเวลาตามสัญญา 2 ปี สิทธิ์การครอบครองเมื่อครบสัญญาให้เป็นของ
ผู้บริหารคนนั้น
2.กรณีอยู่ไม่ครบวาระ หากต้องการครอบครอง Ipad ให้ชําระเงินส่วนเกินกับบริษัท
3.กรณีอยู่ไม่ครบวาระ หากไม่ต้องการ Ipad ให้คืนหน่วยงานเพื่อส่งต่อให้ผู้บริหารหรือกรรมการ
สภาคนใหม่
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติ
ตามที่เสนอ
มติ

4.4 หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล
4.4.1 การพิจารณาเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคามตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 8(2) (แทนตําแหน่งที่
ว่างลง)
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1438/2553 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ประดิษฐ์
เทิ ด ทู ล เป็ น กรรมการประเภทผู้ แ ทนผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง คณบดี ตามข้ อ 8 (2) แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 และข้อ 1 (2) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)
แต่บัดนี้ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ เทิดทูล ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการแล้ว เนื่องจากศาสตราจารย์ประดิษฐ์
เทิดทูล ได้พ้นจากตําแหน่งคณบดีตามวาระในการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2555 จึงเป็นเหตุให้ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ เทิดทูลพ้นจากตําแหน่งกรรมการ ก.อ.ม. ด้วย
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ที่กําหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกโดย
ย่อว่า “ ก.อ.ม.” ประกอบด้วย
(1) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) กรรมการซึ่ ง เลื อ กจากผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อํ า นวยการศู น ย์
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะทั้งที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน จํานวนสามคน
(3) กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการประจํา พนักงานวิชาการ พนักงานปฏิบัติการ และผู้แทน
สภาคณาจารย์ ซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (2) จํานวนประเภทละหนึ่งคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) เลือกจากบุคคลภายนอกจํานวนสาม
คน
ให้ ก.อ.ม. นี้ตั้งผู้อํานวยการกองที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ
และประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) ข้อ 1 ที่กําหนดการเลือกตั้งกรรมการ ก.อ.ม. จาก
ผู้บริหาร ไว้ว่า “ให้อธิการบดีเรียกประชุมผู้บริหาร ตามข้อ 8(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 เพื่อเลือก ก.อ.ม. จํานวนสามคน ดังนี้
(๑) รองอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน
(๒) คณบดี จํานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ จํานวนหนึ่งคน” นั้น
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการ ก.อ.ม. จากผู้ที่ดํารงตําแหน่งคณบดี จํานวน
1 คน เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แทนตําแหน่งที่ว่างลง)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1438/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)

-23. บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4. คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 840/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผู้ที่ดํารงตําแหน่งคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสาคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 8 (2) จํานวน 1 คน เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แทนตําแหน่งที่ว่างลง)
มติ

4.5 หมวดการประกันคุณภาพการศึกษา – กพร.-บริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน
4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแผนชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามได้ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 30 กันยายน 2554 ไปแล้วนั้น
ทั้ ง นี้ ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารบู ร ณาการตั ว ชี้ วั ด สกอ. สมศ. เพื่ อ ให้ ร องรั บ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และรองรับการประเมินจากระบบคุณภาพต่างๆ ได้ ซึ่งในการดําเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวชี้วัดอัตลักษณ์ ตัวชี้วัดที่ 4.1.2
ระดั บความสําเร็ จของผลการบริ หารสถาบั น ให้เกิดอัตลักษณ์ (ตัวบ่ง ชี้ สมศ. 16.1) ตัวชี้วัดเอกลั กษณ์
(ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (ตัวบ่งชี้ สมศ. 17) และตัวชี้วัดที่ 2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ สมศ. 18) ซึ่งในเงื่อนไขของทั้ง 3 ตัวชี้วัดนี้ตามเกณฑ์การประเมินที่ สมศ.
กําหนด คือ มหาวิทยาลัยต้องมีการกําหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กําหนดประเด็นในการ
ชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม และจัดทําแผนปฏิบัติงานที่มีโครงการ/กิจกรรมรองรับการดําเนินงาน และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์
พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ดําเนินการแจ้งให้คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามเงื่อนไข
ดังกล่าว และจัดทําเป็นแผนงานเพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. แผนปฏิ บั ติ ง านการพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ และเอกลั ก ษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาทบทวนอั ต ลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 และพิจารณาเสนอแนะโครงการที่ จะบรรจุ ใ นแผนปฏิบัติงาน
การพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น ที่ประชุม
มี ม ติ ใ ห้ ค งเดิ ม โดยอั ต ลั ก ษณ์ นิ สิ ต คื อ “นิ สิ ต กั บ การช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและชุ ม ชน” และเอกลั ก ษณ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม คื อ “การเป็ น ที่ พึ่ ง ของสั ง คมและชุ ม ชน” ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ โครงการที่ บ รรจุ
ในแผนปฏิ บั ติ ง านในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ และเอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย คื อ โครงการ
1 หลักสูตร 1 ชุม ชน และโครงการ 1 คณะ 1 ชุม ชน ซึ่งทุกคณะมีการจัดทําและเสนอโครงการรองรับ
การดําเนินงานไว้แล้ว ดังนั้น
เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาจึงใคร่ขอ
นําเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เพื่ อเป็นการขั บเคลื่ อนการดํ าเนินงานในการพัฒนาอัตลั กษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคามให้สอดคล้องกับปรัชญาและบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

-22. แผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 มีการกําหนดประเด็นรองรับการดําเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ
1) ประเด็นชี้นําภายในสถาบัน โดยประเด็นที่กําหนดร่วมกันคือ ประเด็นชี้นําด้านสวัสดิภาพ
นิสิต
2) ประเด็นชี้นําภายนอกสถาบัน มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะ/หน่วยงานสามารถเลือก
ประเด็นชี้นําฯที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงาน แต่คณะ/หน่วยงานต้อง
ส่งประเด็นฯ และโครงการที่หน่วยงานเลือกให้มหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุในแผนชี้นําฯ เพื่อนําเสนอขอความ
เห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปมีดังนี้
2.1) ระดั บ สถาบั น มี ม ติ เ ลื อ กประเด็ น การส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชดําริ โดยโครงการที่กําหนดในแผน คือ 1) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมไหม 2) โครงการ
อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2) ระดับคณะ/หน่วยงานเลือกดําเนินการในประเด็นที่แตกต่างกับระดับสถาบัน
2.2.1) คณะ/หน่วยงานที่กําหนดประเด็นการดําเนินงานประเด็นชี้นํา : ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จํ า นวน 8 คณะ ประกอบด้ ว ย
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะ
การบัญชีและการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ศูนย์ศึกษาและวิจัยบรรพชีวินวิทยา และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
2.2.2) คณะวิชาที่กําหนดประเด็นการดําเนินงานประเด็นชี้นํา : พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
2.2.3) คณะวิชาที่กําหนดประเด็นการดําเนินงานประเด็นชี้นํา : สิ่งเสพติด
จํานวน 1 คณะ คือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.2.4) คณะวิชาที่กําหนดประเด็นการดําเนินงานประเด็นชี้นํา : จิตสาธารณะและ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ จํานวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางค-ศิลป์
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
2.2.5) คณะวิ ช าที่ กํ า หนดประเด็ น การดํ า เนิ น งานประเด็ น ชี้ นํ า : ความคิ ด
สร้างสรรค์ จํานวน 1 คณะ คือ คณะวิทยาการสารสนเทศ
2.2.6) คณะวิชาที่กําหนดประเด็นการดําเนินงานประเด็นชี้นํา : สุขภาพ จํานวน
4 ค ณ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.2.7) คณะวิชาที่กําหนดประเด็นการดําเนินงานประเด็นชี้นํา : นโยบายรัฐบาล
(ด้านการศึกษา) จํานวน 1 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

-2ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาตรวจสอบ และเห็นชอบโครงการที่แต่ละคณะวิชา เสนอบรรจุในแผนฯทั้งสอง
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3. ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนชี้ นํ า ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ปั ญ หาของสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
4. เห็ น ชอบให้ นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนทั้ ง สองต่ อ ไป
มติ

ร่าง

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติงาน
การพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 3 เมษายน 2555

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คํานํา
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยได้รับ
ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2554 วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554 เพื่ อ เป็ น กรอบ
แนวทางการดําเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น สืบเนื่องจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดเกณฑ์การประเมิน
ของตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องสถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านการพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ และ
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ประกอบด้ ว ยโครงการ/กิ จ รรมที่ จ ะดํ า เนิ น การทั้ ง สิ้ น 63 โครงการ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และ
งบประมาณทที่จะดําเนินงานขับเคลื่อนอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดต่อไป

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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บทนํา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปรัชญา : ผู้มีปัญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คําอธิบายวิสยั ทัศน์ :
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ หมายถึง
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยแรกของประเทศ จากการจัดอันดับของสถาบันหรือองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2) มหาวิท ยาลัยมหาสารคามได้รั บการยอมรั บเป็ น มหาวิท ยาลัย เพื่อ ชุมชน อั นดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นที่พึ่งของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ผ่านกระบวนการบูรณา
การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ยั่งยืน
ค่านิยมองค์กร : TAKASILA
T
A
K
A
S
I
L
A

=
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=

Teamwork
Advanced Technology
Knowledge-Local based
Accountability
Student- centered
Integrity
Learning organization
Academic Networking
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พันธกิจ :
1) จัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรูใ้ หม่และมีคุณภาพ ในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและนําไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3) ให้บริการวิชาการแก่สงั คม เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับ
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอีสาน
ยุทธศาสตร์ :
เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและ
การจัดอันดับสากล
2) ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออก- เฉียงเหนือ
รวมทัง้ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
3) ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและยกระดับการบริหาร
ธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
6) ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
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เหตุผลและความจําเป็น
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสังคมและคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่จะปฏิรูปประเทศโดย
สถาบันอุมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได้เสนอ "แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่" ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งแนวทางฯ ดังกล่าวนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษากับเขตพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดต้องบูรณาการ
ในการทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ นับว่าเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา อันจะ
นําพาวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยดําเนินไปสู่สันติสุข ความเป็นเอกภาพ ความสมัครสมานสามัคคี ความเห็นพ้องกัน
ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ และในที่สุดก็จะเป็นสังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริง ยุทธศาสตร์ตามแนว
ทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ประกอบด้วย
1) พัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม
2) หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 3) จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา 4) การสร้าง
ความเป็ น พลเมื อ งของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาอาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
5)การสร้ า งบรรยากาศเพื่ อ การปรั บ ตั ว ของ
สถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565)
ได้กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา โดยการสร้า งกลไกการประเมิ น คุ ณ ภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้ง
มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนา
ฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่น
และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม
พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและ
การทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอน
แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ ที่นักศึกษา
และสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2554 กําหนดประเภทหรือกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม
คือกลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และ กลุ่ม ง
สถาบั น ที่ เ น้น การวิ จั ย ขั้ น สู ง และผลิต บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษาโดยเฉพาะระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ดั ง นั้ น
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4
กลุ่มดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการ
3

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
โดยหน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ มุ่ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในบทบาทด้านการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะต้องให้บริการวิชาการ
ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ของสถาบันหรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา
การศึกษา วิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาคําตอบให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศึกษา
ต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้
เปล่าด้วยสํานึกความรับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พึ่งของสังคม หรือเป็นการให้บริการ
เชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้อง อันก่อให้เกิด ความมั่นคง ความเข้มแข็ง และการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และ
วิชาชีพในการตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
ทั้งนี้ ในกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มีการจัดกลุ่มตัวบ่งชี้การประเมินไว้ 3 กลุ่ม
ด้วยกัน คือ 1) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 2) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ 3) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งการ
ดํ า เนิ น งานในส่ ว นของตั ว บ่ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ์ หมายถึ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลตามปรั ช ญา ปฏิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละสถาบัน และสําหรับอัตลักษณ์ หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2537 จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน การวิจัย ให้บริการ
ทางวิ ช าการแก่ สั ง คม และทะนุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ กํ า หนดปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ “ผู้ มี ปั ญ ญา
พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้ง ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
โดยได้จัดการศึกษาเพื่อสังคมชุมชนในท้องถิ่นโดยการให้โอกาสกับนักเรียนในภูมิภาค ในชุมชนโดยจัดโครงการ
พิเศษ โควต้าพิเศษ เพื่อให้นักเรียนในชุมชนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมชุมชนโดยได้นําปัญหาของชุมชนมาทําการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ด้านการบริการวิชาการได้จัดโครงการ
กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ
แก่ชุมชน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี้ยังได้ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ
หลาย ๆ โครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชน สําหรับด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ
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กิจกรรมการอนุรัก ษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีอันดีงามของภาคอีสานให้คงอยู่ อาทิเช่น โครงการ
การปริวรรตใบลาน โครงการหมอยาพื้นบ้านเป็นการนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาผู้ป่วยของภาคอีสาน
ที่เรียกว่าหมอยามาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยบันทึกไว้เป็นตํารายา เป็นต้น
สําหรับพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานด้านการบริการ
วิชาการต่อชุมชนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างจริงจัง โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ได้มีการริเริ่มนโยบายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบกับชุมชนและท้องถิ่นที่อยู่รอบๆ มหาวิทยาลัย
และได้ขยายพื้นที่การให้บริการวิชาการไปยังพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง มีการติดตามการดําเนินงานของชุมชนเดิม ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน ซึ่งจากการที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการต่อชุมชนอย่าง
จริงจังนั้น ได้รับการตอบรับ และการตอนสนองจากชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดียิ่ง มหาวิทยาลัยจึงได้นํา
นโยบายดังกล่าวขยายผลการดําเนินงานมาเรื่อยๆ โดยเพิ่มจํานวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบโดยให้ชุมชน
ต้นแบบเดิม เป็นพี่เลี้งชุมชนต้นแบบใหม่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีนโยบายที่จะให้บริการวิชาการ 1
คณะ 1 ชุมชน โดยมีโครงการบริการวิชาการจํานวน 41 โครงการ ซึ่งการดําเนินงานก็ประสบผลสําเร็จเป็นอย่าง
ดียิ่งเช่นกัน ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยจึงได้มีนโยบายขยายชุมชนหรือพื้นที่การให้ให้บริการ
วิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยได้กําหนดนโยบายการให้บริการวิชาการเป็นโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
ในอนาคต และเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนอัตลักษณ์นิสิต และเอกลักษณ์ของมหาวิทาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ และให้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้คงเดิมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ อัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย คือ
“นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน”เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “การเป็นที่พึ่งของสังคมและ
ชุมชน” และเสนอแนะให้นําโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชนบรรจุในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “ผู้มีปัญญาพึง
เป็นอยู่เพื่อมหาชน” ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ และผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถาบันบรรลุเป้าหมายที่กําหนด มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้นมา
เพื่อเป็นแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.1 อัตลักษณ์ คือ “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน”
1.2 เอกลักษณ์ คือ “การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน”
2. ความหมายของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
2.1 อัตลักษณ์ คือ “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับปัชญาของมหาวิทยาลัย “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” กําหนดพันธกิจครอบคลุมการพัฒนา
สังคมและชุมชนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.2 เอกลักษณ์ คือ “การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน”
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีจุดเน้น จุดเด่นที่ได้รับการยกย่องในการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
โดยมีโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการที่คณาจารย์และนิสิตเป็นผู้ดําเนินงานในการพัฒนาสังคมและชุมชน
ให้แข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
3. ที่มาของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการกําหนดอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
4. แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
4.1 สร้างการสือ่ สารภายในและภายนอกเพื่อให้รับรูอ้ ัตลักษณ์นิสิต และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
4.2 เน้นพันธกิจให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
4.3 บูรณาการพัธกิจของมหาวิทยาลัยทัง้ 4 ด้าน (การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) ให้ตอบสนองกับอัตลักษณ์นิสิต และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
4.4 การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต และเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัย
4.5 สร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกให้มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์นิสิต
ที่เข้มแข็ง และส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รจู้ ักและยอมรับ
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ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 63 โครงการ ดังนี้
1. โครงการหนึง่ คณะหนึ่งชุมชน (ต่อเนือ่ ง) จํานวน 10 โครงการ
2. โครงการหนึง่ หลักสูตรหนึ่งชุมชน จํานวน 53 โครงการ
ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
ลําดับ
อําเภอ
1
2

เมือง
กันทรวิชัย

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โกสุมพิสัย
แกดํา
ชื่นชม
ยางสีสุราช
กุดรัง
นาเชือก
เชียงยืน
บรบือ
นาดูน
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปีปทุม

ในเขตจังหวัดอืน่ ๆ
ลําดับ
อําเภอ
1
2
3

ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร

จํานวนโครงการ/
หมายเหตุ (ตําบล/เทศบาล)
กิจกรรม
14
เทศบาลเมือง,ต.เกิง้ ,ต.ลาด,ต.แวงน่าน
23
เทศบาลตําบลขามเรียง,เทศบาลตําบลท่าขอนยาง,ตําบล
เขวาใหญ่,ตําบลมะค่า,ตําบลโคกพระ,ตําบลขามเฒ่า,
ตําบลนาสีนวน
7
ตําบลหนองบัว,ตําบลยางน้อย,ตําบลหนองเหล็ก
5
เทศบาลตําบลแกดํา, ตําบลวังแสง
1
ตําบลเหล่าดอกไม้
1
ตําบลบ้านกู่
1
ตําบลเลิงแฝก
1
เทศบาลตําบลนาเชือก
3
ตําบลบรบือ
2
ตําบลพระธาตุ
รวม 58 โครงการ

จํานวนโครงการ/
หมายเหตุ (อําเภอ)
กิจกรรม
3
เสลภูมิ, เกษตรวิสัย, ทุง่ เขาหลวง
1
กมลาไสย
1
ศรีสุพรรณ
รวม 5 โครงการ
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แสดงความเชือ่ มโยงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2559) แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 และแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555

แผนกลยุทธ์
(พ.ศ. 2555-2559)

แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
พ.ศ. 2555

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้
การเรียนการสอน
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
และการจัดอันดับสากล

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการชั้นนํา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

มุ่งเน้นงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชนและสังคม

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
ชั้นนําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

มุ่งเน้นงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และยกระดับการบริหาร
ธรรมมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและ
ยกระดับการบริหารธรรม
มาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบั
การยอมรับและพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล

พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว
(Green University)

การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับ
สากล

ยุทธศาสตร์

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมสอดคล้องกับอตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

ให้บริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบโดยมี
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาการ และ
ตอบสนองความต้องการชองชุมชน

ส่งเสริมให้คณาจารย์นําความรู้
ที่ได้จากการบริการวิชาการไป
พัฒนาการเรียนการสอน
การผลิตหนังสือ ตํารา

ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตนํา
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
เน้นการทํากิจกรรมในชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว

ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติงาน
การพัฒนา
อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ฯ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้
การเรียนการสอนที่ทนั สมัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานและการ
จัดอันดับสากล

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
คณะ/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

1. โครงการศึกษากระบวนการผลิตสีผงธรรมชาติให้มีความหลากหลายสีและ
ได้มาตรฐานต่อการนําไปย้อม
2. โครงการกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน
บ้านดอนดู่

บ้านดงดวน อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9
ต.คันธาราราษฎร์
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
บ้านโขงกุดเวียน
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
รร.นาสีนวน ต.นาสีนวน
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

1. ศูนย์นวัตกรรมไหม

นางสุชญา โคตรวงษ์

2. คณะการบัญชีและการ
จัดการ

อ.ดร.นวลละออง
อรรถรังสรรค์

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์
4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
5. โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ
ร่วมกับโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์
6. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จําปาวะดี 3. โครงการฟื้นฟูการเลี้ยงสัตว์ภายหลังอุทกภัย ณ บ้านโขงกุดเวียน
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
นายนพพงษ์ ศรีอาจ
4. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ฟาร์มไก่
ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา

5. โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ชุมชนท่าม่วง
ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อ.สมบัติ อัมระกา

6. โครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

นายพัฒนา ภาสอน
7. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา

ต.พระธาตุ อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม
7. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ บ้านเกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมือง
บ้านเกิ้ง
จ.มหาสารคาม
8. โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต.โพนงาม/หนองบัว อ.โกสุมท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พิสัย จ.มหาสารคาม

งบประมาณ
(บาท)
80,000
80,000

80,000
80,000
80,000

80,000
80,000
80,000
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

คณะ/หน่วยงาน
8. สํานักศึกษาทั่วไป
9. คณะเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการเกษตรกับการเรียนรู้แบบบูรณาการสูอ่ งค์ความรู้ที่ยั่งยืน
10. โครงการตามแนวพระราชดําริการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์
รวม

ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ร.ร.บ้านขีศรี ต.เขวาใหญ่
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

งบประมาณ
(บาท)
80,000
80,000
720,000

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

10 .

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
คณะ/หน่วยงาน
1. คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.วรพจน์
พรหมสัตยพรต

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
วท.บ. โภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัยใน
อาหาร
วท.บ.เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
วท.บ.การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

อ.สุไวย์รินทร์ ศรีชัย

3. คณะพยาบาล
ศาสตร์

พย.บ.พยาบาลศาสตร์

4. คณะเภสัชศาสตร์

ภ.บ.บริบาลเภสัชกรรม

ชื่อโครงการ
1 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของนักสร้างเสริมสุขภาพคณะสาธารณสุข
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับชุมชนตําบลเขวา
ใหญ่ อําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
2. โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพ
ประชาชน (บ้านหัวหนอง)
3. โครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัยจ
.มหาสารคาม

บ้านหัวหนอง ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
อ.สุวิมล สงกลาง
บ้านลาดพัฒนา หมู่ 1 หมู่2
หมู่ 6 และหมู่ 19 ต.ลาด
พัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อ.ยุวดี ไชยเชษฐ์
4. โครงการเยาวชนสัมพันธ์ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
บ้านลาดพัฒนา หมู่ 1 ต.ลาด
พัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ห่างไกลยาเสพติด
อ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 5. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
โรงเรียนเทศบาลส่องนางใย
ต.ตลาด อ.เมือง จ.
มหาสารคาม
ผศ.นิตยา สุทธยากร
6. โครงการการตรวจสุขภาพเชิงรุกและการจัดตั้งคลินิก
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
สุขภาพดี DPAC ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเครือข่าย จ.มหาสารคาม
สุขภาพชุมชน
อ.สมศักดิ์อาภา
บ้านมะกอก หมู่ที่
7. โครงการบ้านมะกอกร่วมใจพึ่งตนเองได้ด้วยสมุนไพร
และการใช้ยาอย่างเหมาะสม
ศรีทองสกุล
5,12,13,19,23 ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

งบประมาณ
80,000

80,000
80,000

80,000
80,000

80,000

80,000
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2. คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตร
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์

คณะ/หน่วยงาน
5. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.วิศวกรรมชีวภาพ
วศ.บ.วิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์
6. คณะวิทยาศาสตร์

วท.บ. เคมี

วท.บ.ชีววิทยา

7. คณะสัตว
แพทยศาสตร์และ
สัตวศาสตร์

ชื่อโครงการ
8. โครงการรูปแบบการจัดการน้าํ โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมะกอก ตําบลขามเรียง อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
อ.ดร.จินดาพร จํารัสเลิศ 9. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดิน
ลักษณ์
อบสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าขอนยาง
อาจารย์รัตนา หอมวิเชียร 10. โครงการการให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคนิค
การก่อสร้างอาคารดินพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนว
พระราชดําริการใช้พลังงานทดแทน
อ.ดร.มัณฑนา นครเรียบ 11. โครงการการพัฒนาการปลูกข้าวแบบโยนกล้า และ
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร การเลี้ยง
เป็ดเพื่อกําจัดหอยเชอรี่ และการใช้น้ําส้มควันไม้เพื่อกําจัด
แมลง ณ หมู่บ้านห้วยชัน
อ.สัญชัย หาญสูงเนิน
12. โครงการชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
อ.วันชัย สังฆ์สุข
13. โครงการทดลองใช้พื้นที่ชุ่มน้ําจําลองเพื่อการบําบัดน้ํา
เสียจากชุมชนบ้านท่าขอนยาง

วท.บ. จุลชีววิทยา

อ.ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง

14. โครงการทดลองใช้จุลินทรีย์ร่วมกับพืชในพื้นที่ชุ่มน้ํา
เทียมในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

อ.สมพงษ์ หอยสังข์

15. โครงการ "รู้-สู้โรคฉี่หนู หลังภัยน้ําท่วม"

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
บ้านมะกอก ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

งบประมาณ
80,000

บ้านมะกอก ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
บ้านมะกอก ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

80,000

หมู่บ้านห้วยซัน ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

80,000

บ้านดอนมัน ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หนองตีนบ้าน ชุมชนบ้านท่า
ขอนยางหมู่ที่ 3 ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
หมู่บ้านโขงกุดเวียง
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000
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วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุดารัตน์ คําปลิว

คณะ/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
อ.เอกพล วังคะฮาต

ชื่อโครงการ
16. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
แก่สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอําเภอโกสุมพิสัย
จํากัด

วท.บ.สัตวศาสตร์

อ.ดร.จักรพงษ์ ชายคง

17. โครงการร่วมเรียนรู้และพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อย่าง
ยั่งยืนชุมชนตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
18. โครงการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อเสริมสร้าง โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
ความพร้อมชุมชนอีสานสู่ประชาคมอาเซียน
บ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
19. โครงการสร้างวัฒนธรรมไทยหัวใจรักการอ่าน : ชุมชน ชุมชนบ้านขามเฒ่า
บ้านขามเฒ่าอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
20. โครงการสํานึกรัก รู้ กู่กาสิงห์ : ประวัติศาสตร์
ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตร
วัฒนธรรมท้องถิ่น
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด
21. โครงการการพัฒนาขีดความสามารถและสร้าง
อบต.ตําบลเลิงแฝก อ.กุดรัง
ภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมกรณีองค์การ จ.มหาสารคาม
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
22. โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การเป็น
บ้านห้วยยาง/บ้านห้วยยาง
หมู่บ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงต.เหล่าโพนค้อ
เหนือต.เหล่าโพนค้อ
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
อ.ศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
23. โครงการบูรณาการความรู้เพื่อผลิตหนังสือพิมพ์ชุมชน 10 หมู่บ้าน ต.บรบือ
อย่างยั่งยืน
อ.บรบือจ.มหาสารคาม

8.คณะมนุษยศาสตร์ฯ ศศ.บ.ภาษาเวียดนาม

อ.ดร.พิมเสน บัวระภา

ศศ.บ. ภาษาไทย

อ.มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์

ศศ.บ.ประวัติศาสตร์

ดร.อภิราดี จันทร์แสง

ศศ.บ.ภาษาเกาหลี

อ.กนกกุล มาเวียง

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน

อ.นิรันดร คํานุ

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานสือ่ สิ่งพิมพ์

อ.ณัชชา อาจารยุตต์

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา โกสุมพิสัย จํากัด บ้าน
ยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

งบประมาณ
80,000

80,000

80,000

80,000

80,000
80,000

80,000

80,000

13 .

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หลักสูตร
วท.บ.ประมง

หลักสูตร
ศป.บ.ศิลปะการแสดง

ผู้รับผิดชอบ
อ.ว่าที่ร้อยตรีเกิดศิริ
นกน้อย

10. คณะการบัญชี
และการจัดการ

การจัดการ
การจัดการการ
ประกอบการ
บัญชีบัณฑิต

อ.ดร.นวลละออง
อรรถรังสรรค์
อ.ดร.อัจฉริยาอิสระ
ไพบูลย์
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผศ.ดร.วีรยา
ภัทรอาชาชัย
อ.สมหมาย ขันทอง

วท.บ.นวัตกรรมภูมิทัศน์
และการจัดการ
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริ 30. โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกของชุมชนหมู่บ้านทุ่ง
นาเรา อ.เมืองจ.มหาสารคาม
อ.ดร.บุษบา ธระเสนา
31. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ
รศ.ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริ 32. โครงการระบบการจัดการปลูกมะลิแบบยั่งยืนของ
ชุมชนหมู่บ้านทุ่งนาเรา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อ.อัศวิน อมรสิน
33. โครงการจัดการโรงอาหารของโรงเรียนตามมาตรฐาน
GMP

11. คณะเทคโนโลยี

วท.บ.
เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ.เทคโนโลยีการ
อาหาร

ชื่อโครงการ
24. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนญ้อ
บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยางอ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
25. โครงการการบริหารจัดการธนาคารข้าวเพื่อชุมชน
บ้านหินปูน
26. โครงการการประกอบธุรกิจเลี้ยงปลานิลอย่าง
ครบวงจรชุมชนบ้านหินปูน
27. โครงการจัดการความรู้ทางการบัญชีธุรกิจครัวเรือน
เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าบองบ้านหัวช้าง
ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
28. โครงการการพัฒนาการจัดการความรู้ของศูนย์บําบัด
ทุกข์สร้างสุขภาพชุมชนตําบลวังแสง
29. โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบสารสนเทศบัญชี
ครัวเรือน

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

งบประมาณ
80,000

บ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หมู่บ้านเสาปูน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
บ้านหัวช้าง ต.บ้านกู่
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

80,000

14 .

หมู่ 1 ต.วังแสง อ.แกดํา
จ.มหาสารคาม
ชุมชนหนองคู หมู่ที่ 6
ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม
จ.มหาสารคาม
หมู่บ้านทุ่งนาเรา อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
ต.บ้านเกิ้ง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
หมู่บ้านทุ่งนาเรา อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนประถมสาธิต มมส.
โรงเรียนบ้านเกิ้งอ.เมือง
จ.มหาสารคาม

80,000
80,000

80,000
80,000

80,000
80,000
80,000
80,000

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะ/หน่วยงาน
9. คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะ/หน่วยงาน
12.คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ฯ

หลักสูตร
สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุนิดา ชินณะวงศ์

ชื่อโครงการ
34. โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้พืช
สมุนไพร ณ โรงอยสมุนไพรวัดป่าโชคดี

สถ.บ.สถาปัตยกรรม

อ.รัชนูพรรณ คําสิงห์ศรี

สถ.บ.สถาปัตยกรรม
ภายใน
ศป.บ.นฤมิตศิลป์

อ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม

35. โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ ต.วังแสง
อ.แกดําจ.มหาสารคาม
36. โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและจัด
สภาพแวดล้อมภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนกู่กาสิงห์จ.ร้อยเอ็ด
37. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม
38. โครงการห้องเรียนแห่งความสุขโดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน

15 .

14. คณะ
แพทยศาสตร์

อ.มานิตย์ อาษานอก

กศ.บ.การศึกษาพิเศษ

อ.ดร.จิระ พรชะโน

39. โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้

กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย

อ.สุดาเรศศิริ สิทธิ์ธนภาค 40. โครงการ"หมอลําน่อย" : วิถีหมอลํานําชุมชนยั่งยืน

กศ.บ.คณิตศาสตร์

อ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

พ.บ.แพทยศาสตร์

อ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

41. โครงการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนตําบล
วังแสง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม
42. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบประมาณ
80,000

โรงเรียนเทศบาลบูรพา
พิทยาคาร ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนเทศบาลเมือง
มหาสารคามทั้ง 7 โรงเรียน
อ.เมือง จ. มหาสารคาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
เขวา ต.เขวา อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
บ้านวังแสง ต.วังแสง อ.แกดํา
จ.มหาสารคาม

80,000

บริเวณที่คนพิการขึ้นทะเบียน
เป็นคนพิการตามกฎหมาย

80,000
80,000
80,000

80,000

80,000

80,000

80,000
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13. คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ.เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

อ.ปาริชาติ ศรีสนาม

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
โรงอบสมุนไพร วัดป่าโชคดี
บ้านโนนสําราญ ต.แวงน่าง
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ต.วังแสง อ.แกดํา
จ.มหาสารคาม
บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ต.วังแสง อ.แกดํา
จ.มหาสารคาม

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร

แพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต

15. คณะการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

ศศ.บ.การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

16. วิทยาลัยดุริยาง
คศิลป์
17. คณะวิทยาการ
สารสนเทศ

ศป.บ.ดุริยางศิลป์
วท.บ. สื่อนฤมิต
วท.บ.ภูมิสารสนเทศ
ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

อ.ภคมน ธนทัศกิตติ

ชื่อโครงการ

43. โครงการการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์
แผนไทยต่อการดูแลผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตในเขต
ความรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ต.ตลาด
อ.เมืองจ.มหาสารคาม
อ.ทรงพล อุทัยสาร์
44. โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
อย่างยั่งยืนตําบลมะค่า อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม
อ.พิไลวรรณ ชมภูป้อ
45. โครงการการให้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งเขาหลวงอ.ทุ่งเขาหลวง
จ.ร้อยเอ็ด
46. โครงการชุมชนเข้มแข็งทางด้านดนตรี และ
อ.เฉลิมพล โลหะมาตย์
ศิลปวัฒนธรรม
อ.อรทัย สุทธิจักษ์
47. โครงการบริการวิชาการด้านสื่อนฤมิตสู่ชุมชนตําบล
หนองบัวอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
อ.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี 48. โครงการจัดการความหลากหลายทางการเกษตร
เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
อ.ฉันทนาเวช โอสถศักดา 49. โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.หนองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ผศ.ศศิธร แก้วมั่น
50. โครงการการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
ในเขตเทศบาลเมือง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
บ้านหนองเจริญและบ้านนา
เจริญ ต.แกดํา อ.แกดํา
จ.มหาสารคาม

งบประมาณ

บ้านมะค่า ต.มะค่า
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

80,000

อบต.ตําบลทุ่งเขาหลวง
อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

80,000

โรงเรียนกมลาไสย 185 หมู่
15 จ.กาฬสินธุ์
อบต.ตําบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อบต.ตําบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อบต.ตําบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อบต.ตําบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

80,000

80,000

80,000
80,000
80,000
80,000
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ศศ.บ.การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม(หลักสูตร
นานาชาติ)

ผู้รับผิดชอบ

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร
วท.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ
อ.พวงชมพู ไชยอาลา

18. วิทยาลัยการเมือง รัฐศาสตรบัณฑิต
การปกครอง

คณาจารย์วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง

19. คณะวัฒนธรรมศาสตร์

ดร.พนัส โพธิบัติ

วัฒนธรรมศาสตร์

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
อบต.ตําบลหนองบัว อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม

ผู้แทนกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
กองทุนภายในหมู่บ้านใน
ตําบลหนองม่วง อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
53. โครงการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านหรือ
โครงการแหล่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมหมู่บ้านบัวมาศ ประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน
บัวมาศ

งบประมาณ
80,000

80,000

80,000

4,240,000
4,960,000
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รวม
รวมทั้งสิ้น

ชื่อโครงการ
51. โครงการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
บัวอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
52. โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน “COPAG for
Community” โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
สู่ประชาคมอาเซียน
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แนวทางการดําเนินงานและการกํากับติดตามประเมินผล
1. แนวทางการดําเนินงาน
1) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากําหนด
หรือทบทวนอัตลักษณ์นิสิต และเลือกจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบัน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3) ยกร่างแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4) เสนอแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
5) เสนอแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ
6) ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการโครงการตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
P = จัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยระบุโครงการหรือกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินงาน
D = ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมมีการดําเนินงานที่ระบุในแผนฯ โดยโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นต้องมีการระบุตัวชีว้ ัดความสําเร็จทั้งในรูปแบบของเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพื่อวัดความสําเร็จ (KPI)
ของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ได้
C = ประเมินผลความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่กําหนด
และประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกีย่ วกับการฏิบัตงิ านทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน และความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันทีส่ ะท้อนเอกลักษณ์
สถาบัน
A = ทุกโครงการหรือกิจกรรมมีการรายงานสรุปผล รายงานผลโครงการทีส่ ะท้อนถึงกระทบ
ที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคมของทุกโครงการหรือกิจกรรม และนําผลการประเมินไปจัดทําแผน
ปรับปรุงการดําเนินงานหรือจัดโครงการหรือกิจกรรมต่อไป
2. การกํากับติดตามและประเมินผล
1) ทุกโครงการหรือกิจกรรมมีการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทราบ
หลังจากที่โครงการหรือกิจกรรมได้รับอนุมัตใิ ห้ดําเนินการ 2 ครั้ง ดังนี้
1.1) รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 1 ภายใน 3 เดือนแรกที่โครงการอนุมัติ
1.2) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย
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2) มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนา
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยสรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย
3. รายละเอียดข้อมูลและหลักฐานประกอบการรายงาน
1) โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินงานที่มปี ระโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และจุดเด่น จุดเน้นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบัน ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่ม
เป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2) หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
3) หลักฐานการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนบุคลากรในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และจุดเด่น จุดเน้นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบัน
4) รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมินความรู้
ความเข้าใจ และผลการประเมินการนําความรู้ไปใช้ พร้อมแบบประเมิน
5) ผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ และจุดเด่น จุดเน้นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบัน
6) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
7) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและ
สังคม จากการดําเนินงานของโครงการ
8) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ
9) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
โครงการ...................................................................
หน่วยงาน ................................................................................ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
------------------------------------------

1. ชือ่ โครงการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สถานภาพของโครงการ : [ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการปกติ
[ ] โครงการต่อเนื่อง…….ระบุชื่อโครงการเดิม………………………………………………
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : …………………………………………………………………………….……………………………………….
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
(โครงการทีเ่ สนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน)
1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวบ่งชี้
[
[
[
[

ยุทธศาสตร์
] ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
] ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการ
] ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย
] ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้/ข้อ

ยุทธศาสตร์
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมภาพลักษณ์
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 7 การทํานุบํารุงศิลปะฯ

ตัวบ่งชี้/ข้อ

องค์ประกอบ
] องค์ประกอบที่ 6 การทะนุบํารุงศิลปะฯ
] องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
] องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
] องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ
] องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้/ข้อ

2) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน
[
[
[
[
[

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้/ข้อ
] องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ
] องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
] องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
] องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
] องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ

[
[
[
[
[

20

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก
[
[
[
[

ด้าน
] ด้านคุณภาพบัณฑิต
] ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
] ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
] ด้านการทํานุบํารุงศิลปะฯ

ตัวบ่งชี้/ข้อ
[
[
[
[

ด้าน
] ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
] ด้านการประกันคุณภาพภายใน
] ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
] ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้/ข้อ

4) การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ
[ ] การปรับปรุงรายวิชา .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตํารา ......................................... หลักสูตร....................................
[ ] อื่นๆ ..........................................................................
[ ] การวิจัย ระบุโครงการวิจยั ........................................................................................................
[ ] การปฏิบตั ิงาน (กรณีที่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย) ........................................................................
[ ] อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................................
5) อื่นๆ
5.1) นโยบายจาก ..............................................................
5.2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)...................
5.3) อื่นๆ ..................................................................
5. หลักการและเหตุผล
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์
1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................
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7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7.1 เชิงปริมาณ เช่น
1) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ..........
3) .......................................................................
4) .......................................................................
5) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................
9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)
วันเริ่มต้นโครงการ ............................................ วันสิ้นสุดโครงการ .....................................................

10. สถานที่ดําเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
11. แผนการดําเนินงาน
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
2
3
4
5
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12. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ (บาท)

1.
2.
3.
4.
รวม
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................
14. การประเมินผลโครงการ
ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีดําเนินการ และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ
ทราบผล และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อวัดผลสําเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม
เช่น แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ)
15. การติดตามผล (โดยให้ระบุดังนี้)
1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการ
2) กรณีเป็นโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย ให้มีการ
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการด้วย
3) โครงการบริการวิชาการ ต้องมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อ
สังคม
4) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลสําเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม
อบรมทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์
หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ
5) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล และระยะเวลาที่ ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลัง จาก
สิ้นสุดการจัดโครงการ)
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16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
1) ..................................................................
2) ..................................................................
3) ..................................................................

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1) ..................................................................
2) ..................................................................
3) ..................................................................

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ
(..……………….……………………………………)
ตําแหน่ง………………………………………….……….
…..……../..…………/…….……..
ความคิดเห็นผูบ้ ังคับบัญชาเบื้องต้น
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
ลงชื่อ ……………..………………………………........
(..……………….……………………………………)
ตําแหน่ง ………………………………………….………
…..……../……………/…….…….

ความคิดเห็นผูบ้ ังคับบัญชาระดับสูง
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
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ลงชื่อ ……………..……………………………….....
(..……………….……………………………………)
ตําแหน่ง ………………………………………….…………
….……../…….…………/…….……
2. คําอธิบายกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
คําอธิบาย
อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัตงิ านทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทกี่ ําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ ไม่ตา่ํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้รยี น/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปฏิบัติได้
1ข้อ

2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นการได้ รั บ การยกย่ อ งหรื อ ยอมรั บ การได้ รั บ รางวั ล ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
อัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ

1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เกียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานด้วย ใดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
คําอธิบาย
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น
เป็นหนึ่งของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียน/บุลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
2. แผนกลยุ ท ธ์ แผนการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี รวมทั้ ง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผล
การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่กําหนด หรือผล
การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานที่ได้รับ
การยอมรับ
4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็น
ที่เกีย่ วกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ 1. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้
ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมิน
จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกันกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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บทนํา
เหตุผลและความจําเป็น
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสังคมและคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่จะปฏิรูปประเทศโดย
สถาบันอุมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนัน เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได้เสนอ "แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่" ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งแนวทางฯ ดังกล่าวนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษากับเขตพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดต้องบูรณาการ
ในการทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ นับว่าเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา อันจะ
นําพาวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยดําเนินไปสู่สันติสุข ความเป็นเอกภาพ ความสมัครสมานสามัคคี ความเห็นพ้องกัน
ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ และในที่สุดก็จะเป็นสังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริง ยุทธศาสตร์ตามแนว
ทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ประกอบด้วย 1) พัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม 2) หนึ่ง
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 3) จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา 4) การสร้างความ
เป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 5) การสร้างบรรยากาศเพื่อการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้ง
มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนา
ฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่น
และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม
พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและ
การทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอน
แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ ที่นักศึกษา
และสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่ม ก
วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้น
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ดังนั้น การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
โดยหน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ มุ่ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในบทบาทด้านการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะต้องให้บริการวิชาการ
ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ของสถาบันหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา
การศึกษา วิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาคําตอบให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศึกษา
ต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้
เปล่าด้วยสํานึกความรับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พึ่งของสังคม หรือเป็นการให้บริการ
เชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้อง อันก่อให้เกิด ความมั่นคง ความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพ
ในการตอบสนอง ชี้ นํ า และเตื อ นสติ สัง คมของสถาบัน อุ ด มศึก ษาโดยคํ า นึ ง ถึง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง และยังยืน
ทั้งนี้ ในกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกมีการจัดกลุ่มตัวบ่งชี้การประเมินไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
1) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 2) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ 3) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งการดําเนินงาน
ในส่ ว นของตั ว บ่ง ชี้ มาตรการส่ง เสริ ม มีจุ ด มุ่ ง หมายที่ ป ระเมิน ผลการดํา เนิน งานของสถานศึ ก ษาที่ คาดหวั ง ให้
สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ
และสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายแสดงถึงความเป็นผู้ชี้นําสังคม
และแก้ ปั ญ หาสั ง คมของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการชี้ นํ า เรื่ อ งต่ า งๆ เช่ น การส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ การบํารุงศาสนาพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยมและจิตสาธารณะ
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคม
อาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข
และความปกครอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง
ฯลฯ ทั้งนี้ โดยได้กําหนดให้สถานศึกษาเลือกประเด็นชี้นําสังคม 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคม
ที่กําหนด อีกทั้ง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทําให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน และประเด็นชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมที่สถาบันอุดมศึกษา
เลือกดําเนินการในแต่ละด้านนั้นต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
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แผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 วันที่ 29 ก.ค.54 สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เห็นชอบประเด็นการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคม ประเด็นภายในสถาบัน เรื่อง สวัสดิภาพนิสิต และ
ประเด็นภายนอกสถาบัน เรื่อง การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยโครงการ
ที่กําหนด ในแผน คือ 1) โครงการไหม 2) โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในทั้ง 2 ประเด็นอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 การดําเนินงาน
ในประเด็นการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ระดับมหาวิทยาลัยได้กําหนดประเด็นการชี้นํา ป้องกัน
หรือแก้ปัญหาของสังคม 2 ประเด็น ตามเงื่อนไขที่เกณฑ์การประเมินกําหนด คือ ประเด็นที่ 1 การชี้นํา ป้องกัน
หรือแก้ปัญหาของสังคม (ภายในสถาบัน) คือ สวัสดิภาพนิสิต และประเด็นที่ 2 การชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม (ภายนอกสถาบัน) คือ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยโครงการ
ที่กําหนดในแผน คือ 1) โครงการไหม 2) โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งนี้เพื่อให้
การดําเนินงานโครงการมีความต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนที่ดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ให้สามารถก่อเกิดความเข้มแข็งโดยสามารถโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังเป็นการขยาย
ผลโครงการไปยังชุมชนใกล้เคียงให้ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอีกด้วย
สําหรับระดับคณะ/หน่วยงานมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้คณะ/หน่วยงานเลือกประเด็นการชี้นํา ป้องกัน
หรือแก้ปัญหาของสังคม ประเด็นที่ 1 การชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม (ภายในสถาบัน) คือ สวัสดิภาพ
นิสิต และประเด็นที่ 2 การชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม (ภายนอกสถาบัน) มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะ/
หน่วยงานเลือกประเด็นการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมได้ตามบริบทและศักยภาพของคระ/หน่วยงาน
ที่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ให้อยู่ในกรอบเกณฑ์การประเมินที่กําหนด ดังนี้ การส่งเสริมและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ
ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับ
การเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบัน
พอเพียงแบบอย่าง ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานในการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมของมหาวิทยาลัย
และคณะ/หน่วยงาน บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํา(ร่าง) แผนชี้นํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมขึ้น เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมต่อไป

3

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม
(ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน : สวัสดิภาพนิสิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประเด็นที่ 1 สวัสดิภาพนิสิตทางกาย
โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

1. เพื่อจัดให้มีการสอบขอมีใบอนุญาตขับขี่
กลุ่มเป้าหมาย
รถจักรยานยนต์
นิสติ บุคลากร มหาวิทยาลัย
2. เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย มหาสารคาม
และกฎจราจร
ระยะเวลาดําเนินงาน
1 – 30 มิถุนายน 2555
2.โครงการถนนสีขาวเสริมสร้างวินัยจราจร 1. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้าง
กลุ่มเป้าหมาย
จิตสํานึกเพื่อลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ บุคลากร นิสิตทุก
2. เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบด้าน คณะ
การลดอุบัติเหตุสู่คณะต่าง ๆ
3. เพื่อให้นิสิตมีวินัย โดยการสวมหมวกนิรภัย ระยะเวลาดําเนินงาน
ไม่ขับย้อนศร ไม่ซ้อน 3
1 – 31 กรกฎาคม 2555
3. โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัย
1. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มเป้าหมาย
จราจรเทศกาลปีใหม่
หน่วยงานภายในและภายนอก
เจ้าหน้าที่ 10 คน และ
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัยมี
ผู้ใช้บริการ 300 คน
น้ําใจต่อเพื่อนร่วมทาง
ระยะเวลาดําเนินงาน
28 ธ.ค. 54-3 ม.ค.55

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ
ของโครงการ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1. มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

18,000

กองกิจการนิสิต/
นายปรเมศวร์
อรรคฮาตสี

1. มีคณะเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15
คณะ
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

50,000

กองกิจการนิสิต/
นายเกรียงศักดิ์
มูลจันทร์

1.มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจํานวน 10
คน
2. ผู้มาใช้บริการ 250 คน
3. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

10,000

กองกิจการนิสิต/
นายปรเมศวร์
อรรคฮาตสี

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด้านสวัสดิภาพทางกาย
1.โครงการอบรมสร้างจิตสํานึกการขับขี่
ปลอดภัย (ครั้งที่ 11)

วัตถุประสงค์

4 .

โครงการ/กิจกรรม
4. HOSOC วัยใสขับขี่ปลอดภัยสวมใส่
หมวกกันน็อค

6. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ
ใส่หมวกนิรภัย ประจําปีงบประมาณ
2555

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความ
กลุ่มเป้าหมาย
รุ่นแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใส่หมวก
นิสิตและบุคลากร
กันน็อค
2.เพื่อรณรงค์สร้าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จิตสํานึกในการสวมใส่หมวกกันน็อค
จํานวน 300 คน

1. เพื่อรณรงค์ในการขับขี่ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัยตามกฏจราจร
2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ของนิสิต

ระยะเวลาดําเนินงาน
มิถุนายน 55 ถึง สิงหาคม
55
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต 400 คน
บุคลากร 30 คน
ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤษภาคม - กันยายน
2555
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตคณะการบัญชีและการ
จัดการ

5 .

1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการสวมใส่
หมวกนิรภัยภายในบริเวณหอพักของนิสิต
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความ
รุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการสวมใส่
หมวกนิรภัย
ระยะเวลาดําเนินงาน
3. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้นิสิตมีความ 1 ตุลาคม 2554 -30
เป็นระเบียบวินัย เคารพกฏหมายการจราจราร กันยายน 2555
4. เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและมีน้ําใจ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
ของโครงการ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10,000
คณะมนุษยศาสตร์
ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมาย
บาท
และสังคมศาสตร์/
2.)ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
อาจารย์ ดร.อินธิ
3.51
สาร ไชยสุข

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

20,000

คณะศึกษาศาสตร์/
ฝ่ายวิชาการและจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51

50,000

คณะการบัญชีและ
การจัดการ/
อาจารย์ธีระพล
ศิระบูชาและคณะ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

5. โครงการสร้างแนวร่วมการขับขี่
ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อร่วมทาง
5. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการสวมหมวก
นิรภัย 100 %
1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการสามใส่
หมวกนิรภัยภายในบริเวณหอพักของนิสิต
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความ
รุณแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการสวมใส่หมวก
นิรภัย

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตและบุคลากรคณะการ
ท่องเที่ยวและการรงแรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ
ของโครงการ
(บาท)

1. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤษภาคม – กันยายน 2555
8. โครงการ "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่
1.เพื่อรณรงค์ให้นิสิต ได้ตระหนักถึงความ
กลุ่มเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ขับ"
ปลอดภัยบนท้องถนน
1.นิสิต 100 ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
วัตถุประสงค์
2.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้าง
ดําเนินคน
2.ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
จิตสํานึกในเรื่องพิษภัยของสิ่งเสพติด ที่มีต่อการ
2.บุคลากร 12 คน
กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ขับขี่ยานพาหนะ
ระยะเวลาดําเนินงาน
3.51
มกราคม - พฤษภาคม 55
9. รณรงค์การขับขี่มั่นใจ สวมหมวก
นิรภัย 100%
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1. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต ประชาชนในเขต
เทศบาลตํ า บลท่ า ขอนยาง ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน
2. เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
3. เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้กับผู้โดยสาร

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักเรียน และบุคคล
ทั่วไป 200 คน บุคลากร
15 คน
ระยะเวลาดําเนินงาน

เชิงปริมาณ:
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

5,000

คณะการท่องเที่ยว
การโรงแรม/นาย
เฉลิมเกียรติ
สุริยะวงศ์

5,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์/งานกิจการ
นิสิต

10,000

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง/
อาจารย์กันตา
วิลาชัย
น.ส.นพมาศ การดี
นายกสโมสรนิสิต

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

7. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก
นิรภัย

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
โดยเฉพาะนิสิต นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถจักรยานยนต์
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กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปีการศึกษา 2555ทุกคน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
ของโครงการ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการเมือง
น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือค่า
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
การปกครอง
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ:
1. มีผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เพื่อนสังคม
2. มีประโยชน์และสร้างคุณค่า ใน
การรักษากฎจราจร และปฏิบัติ
ตามกฎจราจร
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนช่วย
ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
1.ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ
5,000
วิทยาลัยดุริยางค
ร้อยละ 80
ศิลป์/งานกิจการ
2.ระดับความสําเร็จตาม
นิสิต
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
(กรกฎาคม 2555)
ปีงบประมาณ 2555
1.นิสิตปริญญาโท
นิสิตปริญญาเอก
บุคลากรทุกคน รวมกัน

1.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 10,000
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย

คณะวัฒนธรรม
ศาสตร์/นางสาว
ขนิษฐา ดําพลงาม

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1.เพื่อให้นิสิตเคารพสถาบัน รักใน
สถาบันการศึกษาของตนเอง
วินัยจราจร และรณรงค์ให้นิสิต
2.เพื่อให้นิสิตแต่งกายถูกระเบียบมากขึ้น
แต่งกายที่ถูกระเบียบวิทยาลัย
3.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในท้องถนน และ
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลดการสูญเสีย ตลอดจนทรัพย์สินและร่างกาย
4.เพื่อลดการเกิดอุติเหตุบนท้องถนน
3.เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการขับขี่รถอย่าง
ปลอดภัย
11. สวมหมวกนิรภัยป้องกันภัยห่วงใยชาว 1.เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเกิด
วัฒนธรรมศาสตร์
อุบัติเหตุร้ายในการขับขี่ยานพาหนะทาง
รถจักรยานยนต์บนถนนภายในมหาวิทยาลัย
10. โครงการอบรมวินัยนิสิต /

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
เมษายน– กันยายน 2555

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

14. โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย(ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ
ของโครงการ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต 350 คน
บุคลากร 20 คน

1) จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2) นิสิตตระหนักและตื่นตัวถึงภัย
อันตราย อันอาจเกิดได้
3) นิสิตรู้และเข้าใจแนวทางการ
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

10,000

คณะวิทยาศาสตร์/
ฝ่ายกิจการนิสิต

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

5,000

คณะเทคโนโลยี/งาน
พัฒนานิสิต

ระยะเวลาดําเนินงาน
มิถุนายน – กรกฎาคม
2555
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตและบุคลากร
คณะเทคโนโลยี

ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤษภาคม 2555
1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของนิสิตภายใน กลุ่มเป้าหมาย
มหาวิทยาลัย
นิสิต 100 คน
เกี่ยวกะบการขับขี่ปลอดภัย
บุคลากร 10

8 .

ระยะเวลาดําเนินงาน
มิถุนายน – กรกฎาคม

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

100,000

คณะวิศวกรรม
ศาสตร์/ผศ.ดร.วิชุ
ดา โค้วธนพานิชย์
และผศ.ดร.จินดาพร
จํารัสเลิศลักษณ์

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

บริเวณเขตพื้นที่ (ม.เก่า)
2.เพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนของที่ดีใน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการจราจร ลดการ
ทําผิดระเบียบวินัยทางการจราจร
12. โครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยเคารพ
1. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรู้และเข้าใจระบบ
กฏ ลดอุบัติเหตุจราจรของนิสิตคณะ
เส้นทางจราจรในมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง
วิทยาศาสตร์ มมส.
2. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงอันตรายด้าน
การจราจรและการดําเนินชีวิตภายในรั้ว
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและยกระดับสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
13. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ
1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการสามใส่
หมวกนิรภัยภายในบริเวณหอพักของนิสิต
ใส่หมวก นิรภัย
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความ
รุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการสวมใส่หมวก
นิรภัย

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ทั้งหมด 50 คน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
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18. โครงการก้าวแรกของน้องใหม่ : การขับ 1. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ขี่ปลอดภัยใส่ใจ ปฏิบัติตามกฎจราจร
จราจรว่าด้วยการมีใบอนุญาตขับขี่
ประจําปีการศึกษา 2555
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นิสิตใหม่มีระเบียบวินัย

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต 200 คน
บุคลากร 40 คน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ
ของโครงการ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

12,000

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ/กลุ่มสโมสร
นิสิตและ
นายวุฒิไกร ป้อมมะ
รัง

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

20,000

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ/กลุ่มงาน
กิจการนิสิต

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 3.51

15,000

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ/งาน
กิจการนิสิต

1) นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ80.
2) คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม

5,000

คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์/
ฝ่ายพัฒนานิสิตและ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
2555
15. โครงการจัดทําพื้นที่จอดรถจักรยาน
1. เพื่อลดการใช้รถจักรยานยนต์
กลุ่มเป้าหมาย
สําหรับนิสิตและบุคลากรเพื่อรณรงค์การใช้ 2. เพื่อลดอุบัติเหตุที่รุนแรงในการขับขี่
นิสิตและบุคลากร คณะ
รถจักรยาน
3. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง สถาปัตยกรรมศาสตร์
และเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกาย
ระยะเวลาดําเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา 2555
16. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ
กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการสามใส่
หมวกนิรภัยภายในบริเวณหอพักของนิสิต
ใส่หมวก นิรภัย
นิสิตและบุคลากร
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความรุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการสวมใส่หมวก
นิรภัย
ระยะเวลาดําเนินงาน
มีนาคม – มิถุนายน 2555
17. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ
1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการสวมหมวก กลุ่มเป้าหมาย
ใส่หมวก นิรภัย
ใส่หมวกนิรภัยภายในบริเวณคณะวิทยาการ
นิสิตและบุคลากร คณะ
สารสนเทศ
วิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความ
รุณแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการสวมใส่
ระยะเวลาดําเนินงาน
หมวกนิรภัย
มีนาคม- มิถุนายน 2555

โครงการ/กิจกรรม

20. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเข้าใจ
กฎจราจร

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
จราจรรู้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจราจร รวมทั้งหมด 240 คน
3. เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน
ระยะเวลาดําเนินงาน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2555

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตขับขี่รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย
2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ด้านกฏจราจร
และวินัยจราจร
3. เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถบน
ท้องถนน
1. เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎ
และวินัยจราจร
2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
ตัวเองจากอุบัติเหตุจราจร
3. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสํานึกที่ดีต่อการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎจราจร

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต 6 คน
บุคลากร 5 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม 2555-พฤษภาคม
2555
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต 300 คน
บุคลากร 150 คน
ระยะเวลาดําเนินงาน
1 เมษายน ถึง
30 กันยายน 2555
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
ของโครงการ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
กิจการพิเศษ/
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรทุกหลักสูตร
3) นิสิตใหม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรและมีระเบียบวินัยจราจร
4) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อ
การดําเนินการจัดโครงการฯใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51
สถาบันวิจัยวลัยรุกข
1,000
เชิงปริมาณ
เวช/ดร.สุดารัตน์
1. มีนิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อย
ถนนแก้ว
ละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการบรรยายมีความ
ตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะ
ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
5,000 บาท คณะแพทยศาสตร์/
1. ระดับความสําเร็จของการ
บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
ชมรม Star of life
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สโมสรนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์/
2. ระดับความพึ่งพอใจ
คณะกรรมการสร้าง
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
เสริมสุขภาพ คณะ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แพทยศาสตร์ /งาน
กิจการนิสิตและ
3. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
กิจการพิเศษ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

19. โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรของ
นิสิต

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

21. โครงการเภสัชฯรวมใจ ขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจสุขภาพ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต และบุคลากร จํานวน
400 คน

ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน 55 – สิงหาคม
55
22. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ
กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการสวมใส่
หมวกนิรภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ใส่หมวกนิรภัย
นิสิตและบุคลากร
มหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความรุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการสวมใส่หมวก
นิรภัย
ระยะเวลาดําเนินงาน
มีนาคม – กันยายน 2555
23. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก 1. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการขับขี่ให้ปลอดภัยจาก กลุ่มเป้าหมาย
และปฏิบัติตามกฎจราจร
การสวมหมวกนิรภัยและการปฏิบัติตามกฎ
นิสิตและบุคลากรคณะ
จราจร
สาธารณสุขศาสตร์ รวม
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความ
ประมาณ 50 คน
รุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ระยะเวลาดําเนินงาน
มีนาคม – กันยายน 2555

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ
ของโครงการ
(บาท)
น้อยกว่าร้อยละ 80
จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
10,000
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2.ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์/
ผศ.อิสรา จุมมาลี
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1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

92,000

คณะพยาบาลศาสตร์/
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิต

เชิงปริมาณ:
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

20,000

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์/อาจารย์ ดร.
จตุพร เหลืองอุบล

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการสวมใส่
หมวกนิรภัย
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความ
รุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใส่หมวก
นิรภัย

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

25. โครงการสวมหมวกนิรภัยร้อย
เปอร์เซ็นต์

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

1. เพื่อให้นิสิตได้ฝากหมวกกันน็อคไว้กับคณะ กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต และบุคลากร
2. เพื่อป้องกันการสูญหายของหมวกกันน็อค คณะสัตวแพทยศาสตร์และ
3. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการเคารพกฎจราจร สัตวศาสตร์
สวมหมวกกันน็อคตลอดเวลาที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์
ระยะเวลาดําเนินการ

12 .

1. เพื่อรณรงค์ให้นิสิตเข้าใจและตระหนักถึง
ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้าน
การจราจร

1 มีนาคม – 30 กันยายน
2555
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต และบุคลากร
คณะสัตวแพทยศาสตร์และ
สัตวศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
ของโครงการ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ:
1. มีผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีพฤติกรรมการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย
2. มีประโยชน์ในการสร้างความมี
คุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. นิสิต และบุคลากรที่ขับขี่
2,000 คณะสัตวแพทย์และ
รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย
สัตวศาสตร์/นาง
ไม่น้อยกว่าร้อย 80 ของ
เสาวนีย์ จรัสแสง
กลุ่มเป้าหมาย
2. นิสิตและบุคลากรมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51
1. นิสิต และบุคลากรที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย
ไม่น้อยกว่าร้อย 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

1,000

คณะสัตวแพทย์และ
สัตวศาสตร์/นาง
เสาวนีย์ จรัสแสง

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

24. โครงการธนาคารหมวกกันน็อค

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการเคารพกฎจราจร
3. เพื่อให้ยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอันมี
สาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย มีจํานวน
ลดลง

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 มีนาคม – 30 กันยายน
2555

ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ งบประมาณ
ของโครงการ
(บาท)
2. นิสิตและบุคลากรมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม
(ประเด็นที่ 2 ภายในสถาบัน : สวัสดิภาพนิสิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประเด็นที่ 2 สวัสดิภาพนิสิตทางใจ
โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการกฐินโบราณ เทิดพระเกียรติ
ในหลวง 84 พรรษา

14 .

1.เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ แก่นิสิตและประชาชนทั่วไป
อย่างถูกต้อง
2.เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ใส่ใจเกี่ยวกับ
สุขภาพทางเพศ ของเยาวชนในทางที่
สร้างสรรค์
3.เพื่อให้นิสิตนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
กับตนเองและคนรอบข้างต่อไป
4.เพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
ให้แก่นิสิต มมส เกี่ยวกับโรคเอดส์ เพศ
5.เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน
ทั้งองค์กรภายในและนอกมหาวิทยาลัย
1.เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีกฐิน
แบบดั้งเดิม ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นิสิต บุคลากรและชาวบ้าน
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมอันเป็นกระบวนการของการ

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ระยะเวลาดําเนินงาน
28 พฤศจิกายน -1
ธันวาคม 2554

กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชาวบ้านดอนหน่อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2.ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51
3.นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

30,000

กองกิจการนิสิต/
งานแนะแนวและ
จัดหางาน

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2.นิสิตและบุคลากรได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม โดยการเรียนรู้
วิถีวัฒนธรรมชุมชนผ่านการ

40,000

กองกิจการนิสิต/
องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด้านสวัสดิภาพทางใจ
1. โครงการ เอดส์ เพศ กับวัยรุ่น

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการค่ายธรรมะภาคฤดูร้อน

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในความเป็นอัตลักษณ์
ระยะเวลาดําเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตและถวายเป็นพระ 5-6 พฤศจิกายน 2554
ราชกุศลแด่ในหลวงเนื่องในปีมหามงคล 85
พรรษา
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้เรื่องสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
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1. เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ในการคิดดี ทําดี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักนํา
หลักธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวิตและ
การศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ที่
เกี่ยวกับจิตสํานึกค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมอัน
ดีงามในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โดยปราศจากการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะที่ดี 3
ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นไทย ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 D (3 ดี)
1. เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ในการคิดดี ทําดี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักนํา
หลักธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวิตและ
การศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. บุคลากรมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
ทอดกฐิน และได้ทําความดีเพื่อ
การเฉลิมพระเกียรติในหลวง 84
พรรษา รวมถึงเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในเรื่องค่านิยมอันดีต่อ
เรื่องอัตลักษณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี
1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

30,000

กองกิจการนิสิต/
กลุ่มงานกิจกรรม
นิสิต

30,000

กองกิจการนิสิต/
กลุ่มงานกิจกรรม
นิสิต

ระยะเวลาดําเนินงาน
8-9 กันยายน 2555

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3. โครงการธรรมะในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

6. โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
ต้านยาเสพติด
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กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน
2. เพื่อเป็นการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ที่
เกี่ยวกับจิตสํานึกค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมอัน 13-15 เมษายน 2555
ดีงามในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โดยปราศจากการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะที่ดี 3
ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นไทย ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 D (3 ดี)
1.เพื่อให้นิสิตทราบและตระหนักถึง
กลุ่มเป้าหมาย
ความสําคัญของสิทธิและหน้าที่ของตน
นิสิตมหาวิทยาลัย
2.เพื่อให้นิสิตนําความรู้และข้อควรทราบ มหาสารคาม ชั้นปีที่ 1 และ
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
2 จํานวน 2,000 คน
3.เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะที่ดี
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนพัฒนา
ระยะเวลาดําเนินงาน
สถานศึกษา 3 D (3 ดี)
1 มิถุนายน 2555 - 30
มีนาคม 2556
1.เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาต้านยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบแนวทางการ
ตัวแทนนิสิตทุกคณะ คณะ
ช่วยกันสอดส่องดูแลและการป้องปราบยาเสพ ละ 1 คน
ติด
เจ้าหน้าที่ทุกคณะ คณะละ
3.เพื่อใช้ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่องพิษภัยของ 1 คน
ยาเสพติด
4.เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะที่ดี ด้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51

30,000

กองกิจการนิสิต/
งานวินัยนิสิต

1.มีคณะเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15
คณะ
2.ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51

50,000

กองกิจการนิสิต/
งานวินัยนิสิต

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

5. โครงการสร้างจิตสํานึกนิสิต มมส.

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

7. โครงการเรียนรู้ชุมชนพุทธธรรมนํา
ชีวิตห่างไกลยาเสพติด

วัตถุประสงค์
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8. โครงการชี้นําชีวิตและเสริมสร้าง
1. พัฒนานิสิตครูให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีล
จริยธรรมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ สมาธิ ปัญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ปลูกฝังให้นิสิตมีความศรัทธาในอาชีพครู
3.พัฒนาวิชาชีพครูให้มีความชัดเจนและเป็น

ระยะเวลาดําเนินงาน
สิงหาคม 2555
กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิต 279 คน
2. บุคลากร 3 คน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เมื่อโครงการนิสิตเสร็จสิ้นผลลัพธ์ 50,000
ที่ แ สดงถึ ง ความสํ า เร็ จ ประกอบ
ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
7.1 เชิงปริมาณ
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 285 คน
7.2 เชิงคุณภาพ เช่น
1. มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสถาบัน
2. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์/
นางวัลภา บุญหล้า

67,000 คณะศึกษาศาสตร์/
ฝ่ายวิชาการและจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ตามแผนพัฒนา
ระยะเวลาดําเนินงาน
สถานศึกษา 3 D (3 ดี)
26 กรกฎาคม 2555
1. เพื่อส่งเสริมทํานุบํารุงพุทธศาสนา
กลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงและเสริม 1. คณะกรรมการสโมสร
ภาวะจิตที่มั่นคง
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สังคมศาสตร์ จํานวน 30
อาจารย์ และนิสิตภายในคณะเพื่อส่งเสริมให้
คน
นิสิตกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก และเป็น
2. ตัวแทนนิสิตทุกสาขา
คนดีของสังคม
วิชาเอก ทุกระบบ จํานวน
220 คน
3. อาจารย์ที่ปรึกษา
คณาจารย์ และบุคลากร
จํานวน 5 คน
4. ชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย จํานวน 6
ชุมชน จํานวน 30 คน

โครงการ/กิจกรรม

10. โครงการธรรมศิลป์

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
รูปธรรมมากขึ้น
ระยะเวลาดําเนินงาน
4. ให้นิสิตนําประสบการณ์ที่ได้ไปปรับ
28 เมษายน 2555 ถึง 1
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและวิถึการดํารงชีวิตได้
พฤษภาคม 2555
อย่างเต็มศักยภาพ
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
5. ให้นิสิตเตรียมความพร้อมคุณธรรม
วัดป่าวังเลิง
จริยธรรมสู่การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
1. เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ด้านการเรียน กลุ่มเป้าหมาย
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจาก
1. นิสิต 46 คน
ประสบการณ์จริง
2. อ.ที่ปรึกษา 1 คน
2. เพื่อให้นิสิตนําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้าน ระยะเวลาดําเนินงาน
การเรียนการสอนของตนเอง
26-27 เม.ย. 2555
3. เพื่อให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆจาก
ร.ร.ลําปลายมาศพัฒนา
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
จ.บุรีรัมย์
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1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่า
ความรักของพ่อ และครูอาจารย์
3. เพื่อให้นิสิตมีระเบียบ วินัย ศีละรรม
จริยธรรม คุณธรรม และความสามัคคี

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตคณะการบัญชีและการ
จัดการ
ระยะเวลาดําเนินงาน
1 ตุลาคม 2554 -30
กันยายน 2555

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 90

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 4.00
3. นิสิตสามารถนําความรู้ใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการด้าน
การเรียนการสอนให้ทันสมัยกับ
โลกปัจจุบัน
1. จํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและเห็นความสําคัญในการ
จัดโครงการอยู่ในระดับมาก
(3.50) ร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

66,120 คณะศึกษาศาสตร์/
ฝ่ายวิชาการและจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง

3,000,000

คณะการบัญชีและ
การจัดการ/รศ.นภา
ภรณ์ พลนิกรกิจ
และคณะ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

9. โครงการ “สายธารแห่งศรัทธา บ่ม
เพาะจิตปัญญาต้นกล้าของครู รุ่นที่ 1”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

12. โครงการส่งเสริมรณรงค์
ประชาธิปไตย
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4. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสิตให้เป็นผู้
มีจิตใจอ่อนโยน มีจิตสํานึกของการเอื้ออาธร
5. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตห่างไกลจากสิ่งเสพ
ติด และอบายมุข
6. เพื่อส่งเสริมใหนิสิตนําหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และมีสติในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
7. เพื่อให้นิสิตรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวมและเตรียมความพร้อมในการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนิสิต
และสามารถนําหลักธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวิต
2. เพื่อให้นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่นิสิต
3. เพื่อให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ประกอบกิจกรรมเสริมสร้างรณรงค์
ประชาธิปไตย
2. เพื่อพัฒนาให้คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการที่
สามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมี
คุณภาพ ตอบสนองต่อสังคม

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
1. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
นิสิตคณะการท่องเที่ยวและ 3.51
การรงแรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กรกฎาคม 2555
กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิตไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของ
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ นิสิตในคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
จํานวน 100 คน
โครงการ อยู่ในเกณฑ์ดี
บุคลากรคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จํานวน 50 คน

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

90,000

คณะการท่องเที่ยว
การโรงแรม/นาย
เฉลิมเกียรติ
สุริยะวงศ์

2,000

คณะศิลปกรรม
ศาตร์/นายอดิศักดิ์
ภูผา

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

11. โครงการค่ายพุทธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

13. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
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กลุ่มเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระยะเวลาดําเนินงาน
ความสําเร็จของโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน
1 มกราคม -29 กุมภาพันธ์
2555
1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และ กลุ่มเป้าหมาย
1. คณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คณาจารย์ บุคลากรและ
นิสิตไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของ
มหาสารคาม ได้ประกอบกิจกรรมเสริมสร้าง
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ นิสติ ในคณะศิลปกรรมศาสตร์
คุณธรรมจริยธรรมบัณฑิตศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
2. เพื่อพัฒนาให้คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการ อยู่ในเกณฑ์ดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
ระยะเวลาดําเนินงาน
สถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตทรัพยากร
1-2 ธันวาคม 2554
บุคคลที่มีคุณค่าและคุณภาพตอบสนองต่อ
สังคม
3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่
ดี
1. เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ในการคิดดี ทํา กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ:
ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนํา
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการ 1) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
หลักธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการศึกษา ปกครอง 200 คน
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวน
เล่าเรียน
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรู้จักรับผิดชอบต่อ เมษายน – กันยายน 2555 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
ตนเองและส่วนรวม และเป็นการเตรียมความ
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
พร้อมสู่สังคม
น้อยกว่าร้อยละ 75 หรือค่า

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

3,000

คณะศิลปกรรม
ศาตร์/
นางสาวสุกัญญา
โกสุม

50,000

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง/ ฝ่ายพัฒนา
นิสิต/ สโมสรนิสิต
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง/ สํานักงาน
เลขานุการวิทยาลัยฯ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

14. โครงการคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
นิสิต

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

3. เพื่อพัฒนาจิตใจให้นิสิตห่างไกลจากยา
เสพติดและสิ่งอบายมุขต่าง ๆ

1. เพื่อฝึกให้นิสิตมีจิตใจสงบ อ่อนโยน
2. เป็นการฝึกปัญญา
3. เพื่อให้นิสติ มีใจจดจ่อต่อการเรียนการ
สอน

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 200 คน
ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554–กันยายน
2555

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

10,000

วิทยาลัยการเมือง/
ฝ่ายพัฒนานิสิค/
สโมสรนิสิตวิทยาลัย
การเมืองการ
ปกครอง
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แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

15. โครงการสมาธิฝึกจิตสงบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
3) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ:
1) มีผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นิสิต
2) มีประโยชน์และสร้างค่านิยม
ร่วมขององค์กร (COPAG)
เชิงปริมาณ:
1) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือค่า
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
3) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ:
1) มีผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นิสิต
2) มีประโยชน์และสร้างค่านิยม
ร่วมขององค์กร (COPAG)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
1.ร้อยละของนิสิตเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80
2.ระดับความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย
2) ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3.51

1. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. นิสิตตระหนักและตื่นตัวถึงภัย
อันตราย อันอาจเกิดได้
3. นิสิตรู้และเข้าใจแนวทางการ

งบประมาณ
(บาท)
56,000

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์/ ฝ่ายกิจการ
นิสิต

5,000

คณะวัฒนธรรม
ศาสตร์/นางสาว
เกสราภรณ์ สกุลโพน

10,000

คณะวิทยาศาสตร์/
ฝ่ายกิจการนิสิต

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
16. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําด้าน กลุ่มเป้าหมาย
ดนตรีแก่นิสิต
และปลูกจิตสํานึกทางวัฒนธรรม
นิสิตชั้นปีที่ 4
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกทางวัฒนธรรม ให้
แก่นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระยะเวลาดําเนินงาน
วันที่ 14 -15 มีนาคม
2555
17. โครงการคุณธรรมจริยธรรม บําเพ็ญ
1. เพื่อให้นิสิต บุคลากร ชุมชนได้มีส่วน กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อมและทํานุบํารุง ร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
นิสิต 20 คน
ศิลปวัฒนธรรม
สามารถนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน
บุคลากร 34 คน
2. เพื่อให้นิสิต บุคลากรตระหนักถึง
ชุมชนศรีสวัสดิ์ 30 คน
ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ระยะเวลาดําเนินงาน
5 เมษายน 2555
บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3. เพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมแก่นิสิตและ
บุคลากร
4. เพื่อให้นิสิต บุคลากรและชุมชนได้
ตระหนักถึงความสําคัญและร่วมกันอนุรักษ์ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
18. โครงการยกระดับสุขภาพกาย
1. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรู้และเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมาย
สุขภาพจิต สวัสดิภาพชีวิต นิสิตคณะ ระบบและกลไกสวัสดิภาพนิสิตคณะ
นิสิต 350 คน
วิทยาศาสตร์ มมส. ประจําปี 2555
วิทยาศาสตร์
บุคลากร 20 คน
2. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการดําเนินชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

19. เทคโนรักษ์โลก (Techno going
green)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2) ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

5,000

คณะเทคโนโลยี/ งาน
พัฒนานิสิต

2.เพื่ อ จู ง ใจให้ นิ สิ ต และบุ ค ลากรคณะ

ระยะเวลาดําเนินงาน
เทคโนโลยีร่วมกิจกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2555
ปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และนําวัสดุ
มาใช้อย่างคุ้มค่า
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20. โครงการอิ่มบุญ อิ่มอุ่น อิ่มใจ

1. เพื่อเป็นใช้หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา
ขัดเกลาจิตใตของนิสิต
2. ให้นิสิตมีความสํานึกในด้านคุณธรรม
จริยธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต 150 คน
บุคลากร 2 คน
ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2555

1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

45,000

คณะวิศวกรรม
ศาสตร์/ อ.รัตนา
หอมวิเชียร

21. โครงการสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 11

ด้านการพัฒนาชุมชน
1.เสริมสร้างชุมชนให้เป็นปึกแผ่น โดยการนํา
พลังนิสิตเป็นตัวเชื่อมคนในชุมชนให้เข้าร่วมทํา
กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
และกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย
-นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ
สถาปัตยกรรมศษสตร์ ผัง
เมืองและนฤมิตศิลป์
-นิสิตภายในคณะ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 100
คน แยกได้ดังนี้
-อาจารย์ จํานวน 2 คน
- นิสิตชั้นปีที่ 1 จํานวน 40 คน
- นิสิตชั้นปีที่ 2 จํานวน 20 คน

20,000

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ/ กลุ่มสโมสร
นิสิตโครงการ
สถาปัตย์สัญจร

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
3. ส่งเสริมและยกระดับสุขภาพกายและ ระยะเวลาดําเนินงาน
สุขภาพจิตของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
มิถุนายน – กรกฎาคม
2555
1. เ พื่ อ ใ ห้ นิ สิ ต แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ กลุ่มเป้าหมาย
เทคโนโลยี ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาของการใช้ นิสิตเข้าร่วม จํานวน 100 คน
พลังงาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และภาวะมลพิษ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี
จํานวน 30 คน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
- นิสิตชั้นปีที่ 3 จํานวน 20 คน
- นิสิตชั้นปีที่ 4 จํานวน 10 คน
- นิสิตชั้นปีที่ 5 จํานวน 8 คน
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ความเจริญแก่ท้องถิ่นของตนเองและเกิดสํานึกที่ สถาปัตยกรรมฯ
ดีในการรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเองมาก ระยะเวลาดําเนินงาน
ขึ้น
25 พฤศจิกายน 54 – 12
2. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน ธันวาคม 54
โดยนําความรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไปใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับโรงเรียน
3. เสริมสร้างทัศนียภาพของชุมชนให้น่าอยู่
4. สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้
เยาวชนได้รู้จักความเป็นมาของชุมชน
5. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน นักเรียน
นักศึกษาในชุมชน เช่น
-ด้านการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้
สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการออกกําลังกาย
-ด้านการศึกษาต่อ ให้เห็นความสําคัญ
ของการศึกษาต่อเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า
ด้านการพัฒนานิสิต
1.เพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญ
ประโยชน์ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน
2.ส่งเสริมให้นิสิตมีความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
รู้จักการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และรู้จักพบ
เพื่อนใหม่ๆ จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม

23. โครงการธรรมมะเพื่อการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2555

ร่วมกัน
3. เพื่อให้นิสินได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติจริง
4. รู้จักการผ่อนปรนและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีเหตุผล
5. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีของชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เกิดการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองต่างๆแก่กัน
6.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. เพื่อสร้างทักษะกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนและ
ชุมชน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จักการ
คิดดี ทําดี
3. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่ดี ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
1. เพื่อให้นิสิตได้นําความรู้จากการปฏิบัติ
ธรรมมาใช้ระหว่างการศึกษา
2. เพื่อให้นิสิตได้รู้จักยับยั้งห้ามใจ มีสติและ
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา 2555

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต 100 คน
บุคลากร 40 คน
รวมทั้งหมด 140 คน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

25 .

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 3.51

20,000 บาท

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 100 คน
2. คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

25,000

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ/ งาน
กิจการนิสิต

คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์/
ฝ่ายพัฒนานิสิตและ
กิจการพิเศษ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

22. โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม ”

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

24. โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิต

กลุ่มเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ความสําเร็จของโครงการ
(บาท)
ระยะเวลาดําเนินงาน
3. ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อ
มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 การดําเนินการจัดโครงการฯใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51
6,000
กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้าใจ
เชิงปริมาณ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มี นิสิต 6 คน
1.มีนิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
ศรัทธาในสถาบันทางศาสนา ก่อให้เกิด
อาจารย์ 1 คน
ละ 80
คุณธรรม จริยธรรม และก่อให้เกิดความ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
สันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมมากยิ่งขึ้น ระยะเวลาดําเนินการ
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้
น้อยกว่าร้อยละ 3.85
เมษายน 2555
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคม จรรยาบรรณ
3.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํา
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กว่าร้อยละ 80
3. เพื่อให้นิสิตได้นําความรู้และทักษะ
เชิงคุณภาพ
ด้านประกันคุณภาพมาพัฒนากิจกรรมของ
1.มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการ
นิสิตด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สอนและการทํานุบํารุง
4. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ศิลปวัฒนธรรม
สอดคล้องตามผลการเรียนรู้และให้นิสิตมี
2.มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
การพัฒนานิสิต

26 .

1. เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดค่านิยม เรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มนิสิต
2. เพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์เป้น
แบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต 300 คน
บุคลากร 150 คน

1. ระดับความสําเร็จของการ
บรรลุวัตถุประสงค์โครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า

25,000

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยวลัยรุกข
เวช/ ดร.สุดารัตน์
ถนนแก้ว
(สถาบันวิจัยวลัยรุกข
เวช)

คณะแพทยศาสตร์/
ชมรมสร้างเสริม
สุขภาพสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์
/คณะกรรมการ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

25. โครงการรณรงค์การสร้างเสริม
สุขภาพนิสิตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

26. แห่ประทีปโฮมใจ สานสายใยศิษย์
น้อมบูชาครู

1.เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวที และความเคารพต่อครูบาอาจารย์
2.เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้นิสิตเกิด
จิตสํานึกที่ดี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม
3.เพื่อเป็นการชักนําให้นิสิต ได้ฝึกการ
สมาธิเบื้องต้น เพื่อให้จิตใจเกิดความสงบ
และเกิดปัญญาในการพัฒนาตนเองไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม
4.เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้พระองค์ทรงมีพระ
พลานามัยแข็งแรง
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจของ
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
2. เพื่อส่งเสริมสัมพัฯธภาพระหว่างอาจารย์
บุคลากรและนิสติ
3. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

27. โครงการสรรค์สร้างคนดี มีคุณธรรม
ใช้จริยธรรมนําชีวิตนิสิตพยาบาล

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน- 30 กันยายน
2555

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
ร้อยละ 80
3. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

งบประมาณ
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
จํานวน 150 คน

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51

7,000

1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2) ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3.51

57,800

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
สร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
/งานกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์/
ผศ.อิสรา จุมมาลี /
สโมสรนิสิต

ระยะเวลาดําเนินการ
กรกฏาคม - สิงหาคม 55

กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์/
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิต
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โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

28. โครงการพาน้องเข้าวัดฟังธรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เชิงปริมาณ:
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ:
1. มีผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น
2. มีประโยชน์ในการสร้างความมี
คุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5,000

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์/ อาจารย์
ดร.จตุพร เหลือง
อุบล

28 .

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน
17-20 กุมภาพันธ์ 2555
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังจริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย
ให้กับนิสิตใหม่
นิสิตคณะสาธารณสุข
2. เพื่อละลายพฤติกรรมนิสิตที่เข้าใหม่ให้หลอม ศาสตร์ชั้นปีที่1 100 คน
รวมเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างสม
บูรร์
ระยะเวลาดําเนินงาน
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดกิจกรรมของ
มิถุนายน-กันยายน 2555
นิสิต

โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม
(ประเด็นที่ 3 ภายนอกสถาบัน : การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประเด็นที่ 3 การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านหม่อนไหม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

1.จํ า นวนวิส าหกิชุ มชน OTOP
กลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิชุมชน OTOP
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
จํานวน 20 คน
จํานวน 30 คน
นิสิต นักศึกษาและบุคลากร
จํานวน 10 คน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2554 - กันยายน
2555
1.เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และให้บริการด้านการ กลุ่มเป้าหมาย
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ครู/นักเรียนจํานวน 120
2.เพื่อฟื้นฟู และการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านการ คน
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2554 - กันยายน
2555

1.จํานวนครู/นักเรียน ในจังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 120 คน

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

50,000

ศูนย์นวัตกรรมไหม/
นางพัชรา ขวัญเมือง

100,000

ศูนย์นวัตกรรมไหม/
นายสุนทร เดชชัย
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1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(ไหม)
1. โครงการพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ 1.เพื่อสร้างองค์ความรู้การทําผ้าไหมบาติกให้ถูก
ผ้าไหมบาติกสู่ชุมชน
วิ ธี โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ถ่ า ยทอดความรู้ สู่ ชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาต่ อ
ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาด และผู้ที่สนใจ
2.เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถ
ให้คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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กลุ่มเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
ระยะเวลาดําเนินงาน
ความสําเร็จของโครงการ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
1.จํานวนเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน 100,000
3. โครงการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า 1.เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการทอผ้าไหมให้ได้ กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์นวัตกรรมไหม/
ไหมเพื่อคุณภาพนกยูงทองแบบมีส่วนร่วม มาตรฐานนกยูงทองพระราชทาน และออกแบบ เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน
ประชาชนทั่ ว ไป จํ า นวน 300
นางนิ่มนวล จันทรุญ
กรณีศึกษาบ้านกําพี้
ลายผ้ า ไหมให้ ต รงตามความต้ อ งการของ ประชาชนทั่วไปจํานวน 300 คน
ผู้บริโภค
คน
2.เพื่อนํากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมา
สร้างความตระหนักให้ใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้า น ระยะเวลาดําเนินการ
แทนเส้นไหมขาวลักลอบ
ตุลาคม 2554 - กันยายน
3.เพื่ อ ทํ า ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นการปลู ก หม่ อ น 2555
เลี้ยงไหมในแปลงสาธิตโครงการ
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (การอนุรักษ์ใบลาน)
กลุ่มเป้าหมาย
1. ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีฐานข้อมูลด้านเอกสารโบราณเพื่อการ
150,000 โครงการอนุรักษ์ใบ
1. จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษา
เอกสารโบราณวัดมหาชัย
สืบค้นทางวิชาการได้สะดวก
เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 5
ลานในภาค
1. นิสิต/ครู/นักเรียน/
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความก้าวหน้า
โรงเรียน/สถาบัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ/
ผู้สนใจ จํานวน 100 คน
และเป็นเอกลักษณ์ด้านการรักษา สืบทอดภูมิ
2. จํานวนผู้ใช้บริการข้อมูล
ผศ.ดร.ราชันย์
ปัญญาท้องถิ่นต่อเนื่องที่เป็นรูปธรรม เป็น
นิสิต/ครู/นักเรียน/ผู้สนใจ
นิลวรรณาภา
ระยะเวลาดําเนินการ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
1 ตุลาคม 2554 - กันยายน จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
3. เป็นแหล่งบริการด้านข้อมูลเอกสารโบราณ
2555
แก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ
2. การรวบรวมและศึกษาภูมิปัญญา
1.เพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ กลุ่มเป้าหมาย
1.รวบรวมและศึกษาภูมิปัญญา
600,000 โครงการอนุรักษ์ใบ
การแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับแผนฝี
ลานในภาค
เพื่อเตรียมการประกาศกําหนดเป็นตํารับยาแผน 1.รวบรวมและศึกษาภูมิ
การแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับแผน
ตะวันออกเฉียงเหนือ/
ไทยและตําราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป ปัญญาการแพทย์แผนไทย ฝี จํานวนไม่น้อยกว่า 34
รศ.วีณา วีสเพ็ญ
เกี่ยวกับแผนฝี จํานวน 34 รายการ
รายการ

โครงการ/กิจกรรม

3. ประเด็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.เหล่าโพน
ค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
27 ธันวาคม 2554 - 17
กันยายน 2555
กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิต/ครู/นักเรียน/
ผู้สนใจ จํานวน 100 คน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1 เพื่อให้ชุมชนท่าม่วงเป็นชุมชนเข้มแข็งด้าน
การอนุรักษ์เอกสารโบราณ
2 เพื่อสร้างแกนนําเยาวชนรักษ์วฒ
ั นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่
3 เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลาดําเนินการ
4 ต้องการอ่านอักษรโบราณในเอกสารโบราณ
1. ตุลาคม 2554 - กันยายน
ภายในชุมชน
2555
5 ต้องการถอดแปลองค์ความรู้ในเอกสารโบราณ
เป็นเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ภายในชุมชน

1. จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษา
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน/
สถาบัน
2. จํานวนแกนนําเยาวชน นิสิต/
ครู/นักเรียน/ผู้สนใจ จํานวนไม่
น้อยกว่า 100 คน

80,000

โครงการอนุรักษ์ใบ
ลานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/
ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา

1.เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน
2.เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กับชุมชน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51

80,000

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์/
อาจารย์สายไหม
ไชยศิรินทร์

กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้นําชุมชน 20 คน
2.สามชิกกลุ่มอาชีพ/
แม่บ้าน 60 คน
3.เยาวชน 20 คน
4.นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน
100 คน
รวมทั้งสิ้น 200 คน
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3. ชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณอีสานชุมชนท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
3. เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่ากับชุมชน

100,000

คณะการบัญชีและ
การจัดการ /ดร.เกสินี
หมื่นไธสง และคณะ

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึง
พอใจในการให้บริการวิชาการ
จากคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

100,000

คณะการท่องเที่ยวการ
โรงแรม /นางธราธร
บุ้งทอง

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน 2555- 30
กันยายน 2555
2. โครงการจัดตัง้ เครือข่ายความร่วมมือ
1. เพื่อสร้างกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเข็มแข็ง สถาบัน
ของสถาบันการเงินชุมชน บ้านดอนดู่
เป็นการสร้างเครือข่ายใน
การเงินชุมชนยั่งยืน
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการจาก
การพัฒนาชุมชนบ้านนาสีน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ชุมชน
วน ต. นาสีนวน อ.กันทร
3. เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและ
วิชัย โดยความร่วมมือกัน
เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิด
ระหว่างคณะการบัญชีและ
ความสามัคคีคนในชุมชน
การจัดการฯ ธนาคารเพื่อ
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
การเกษตรและสหกรณ์ และ
กระบวนการถ่ายทอด การเรียนรู้ ทางด้าน
ชุมชนบ้านนาสีนวน
ความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน กาตลาด การ
ระยะเวลาดําเนินการ
จัดการ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่ถูกต้อง 1 ตุลาคม 2554- 30
กันยายน 2555
5. เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสถาบัน
การเงินของชุมชนที่ถูกต้องและมีประสิทธิผล
ให้แก่ชุมชนอื่น
6. เพื่อเป็นต้นแบบทางด้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน และมั่นคง
3. โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณา 1. เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการ กลุ่มเป้าหมาย
การอย่างยั่งยืน ตําบลมะค่า อําเภอกันทรวิชัย จัดการการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรในชุมชน
1.เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน
จังหวัดมหาสารคาม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมด้านการ ประชาชนโดยทั่วไป จํานวน
ท่องเที่ยวให้เกิดการบูรณาการด้านความรู้ใน
60 คน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน – กันยายน 2555
กลุ่มเป้าหมาย
4. โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษ 1.เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์
วัสดุเหลือใช้
ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้
1.ชุมชนศรีสวัสดิ์ ไม่น้อย
2.เพื่อให้ชุมชนสามารถประดิษฐ์ผลงานจากเศษ กว่า 50 คน
วัสดุมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
2.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่
3.เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ น้อยกว่า 10 คน
เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและลด
ปัญหาขยะทื่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน (Save
ระยะเวลาดําเนินการ
world save life )
มีนาคม 2555
5. โครงการการทํานาแบบประณีตตามแนว 1. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
พระราชดําริ
เกษตรอินทรีย์ และการนําไปปรับใช้ในการปลูก ชาวบ้าน 50 คน จาก 22
พืชปลอดสารพิษ
ครัวเรือน
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ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม – กรกฎาคม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1.ชุมชนสามารถประดิษฐ์สิ่งของ
จากเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ใน
ชีวิตประจําวันหรือนํามาใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า 1
ชิ้นงาน/คน

50,000

คณะวัฒนธรรม
ศาสตร์ /นางสาวรัศมี
สุขประเสริฐ

1. ระดับความสําเร็จของการ
ชี้นํา และ/หรือ การแก้ไขปัญหา
สังคม
2. ระดับความสําเร็จของผลการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชนหรือองค์กร

100,000

คณะวิทยาศาสตร์ /
ดร.มัณฑนา นคร
เรียบ /อาจารย์
ภาควิชาเคมี

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ชุมชนระดับท้องถิ่น
2.วิสาหกิจชุมชน OTOP
2. เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมของบุคลากร จํานวน 10 คน
ที่มีส่วนในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นผู้ 3.องค์กรปกครองส่วน
ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการ
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
ท่องเที่ยว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
บริหารส่วนตําบล จํานวน
ประสิทธิภาพ
30 คน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
2555

6. โครงการสร้างสันติสุขและปรองดอง
ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพื่อให้ประชากรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
2. เพื่อให้ประชากรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการรักษาโรคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปบ้านโขงกุดหวาย อ.
กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
ความสําเร็จของโครงการ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
ภายนอก
3. ระดับความสําเร็จของผลการ
นําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย
1.ความพึ ง พอใจของเกาตรกร 5,000-8,000 คณะสัตวแพทย์และ
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
สัตวศาสตร์ /อ.สพ.ญ.
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ดร.สุกัญญา ลีทองดี

ระยะเวลาดําเนินการ
1 เมษายน – 30 กันยายน
2555
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7. โครงการโรงพยาบาลสัตว์ถ่ายทอดความรู้สู่ 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสัตว์แก่
ชุมชน ปี 2555
ประชาชน
2. เพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบการให้
คําปรึกษาและดูแลสุขภาพสัตว์ในชุมชนและเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและหน่วยงานทาง
วิชาสัตวแพทย์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เป็น
การประชาสัมพันธ์คณะฯ และให้นิสิตสัตวแพทย์

กลุ่มเป้าหมาย
ประชานชนทั่วไป
นิสิต บุคลากร และอาจารย์
ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม 2555

1.ชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ

3,000

คณะสัตวแพทย์และ
สัตวศาสตร์ /อ.ปิยะ
รัตน์ ศรีโนนทอง

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน 100 คน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1. จํานวนนักเรียน 100 คน

100,000

ศูนย์วิจัยและการศึกษา
บรรพชีวินวิทยา /
นางสาวพิศมัย
พูลเพียร

1. จํานวนนักเรียน 100 คน

100,000

ศูนย์วิจัยและการศึกษา
บรรพชีวินวิทยา/
นางสาววิไลลักษณ์
นาคศรี

1. จํานวนนักเรียน/เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า
50,000 คน/ปี
2. มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร

1,300,000

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม – มิถุนายน 2555

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน 100 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2555

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน
50,000 คน

สถาบันวิจัยวลัยรุกข
เวช /นายถวิล ชนะ
บุญ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ได้แสดงถึงอัตลักษณ์ “นิสิตกับการเป็นที่พึ่งของ
สังคมและชุมชน”
8. โครงการบริการวิชาการโรงเรียนในแหล่ง 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาให้กับ
ฟอสซิล
คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่พบซากดึกดํา
บรรพ์
2. เพื่อให้คนในชุมชนมีความเข้าใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ซากดึกดําบรรพ์ที่ถูกต้องได้
9. โครงการอบรมนักบรรพชีวินวิทยาภาคฤดู 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และได้รับ
ร้อน
ประสบการณ์ตรงจากนักบรรพชีวินวิทยาและ
ถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาทักษะทางด้าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถนําไปให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้าน
บรรพชีวินวิทยาในท้องถิ่น
4. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และเล็งเห็น
คุณค่าของทรัพยากรของชาติที่มีอยู่
10. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้จัมปาศรีและ 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและ
สวยพอเพียง
ประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรมตามแนวทาง
การเกษตรทฤษฎีใหม่และแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
2. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยะ ระยะเวลาดําเนินการ
ภาพของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1 ตุลาคม 54 – 30
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และการ กันยายน 2555
ดํารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ชนบทภาคอีสาน

2. โครงการ การให้ความรู้และการถ่ายทอด 1.สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
เทคนิคการสร้างอาคารดินพลังงาน
ความสําคัญในการใช้พลังงานอย่างประหยัด
แสงอาทิตย์ตามแนวพระราชดําริ
และยั่งยืน
2. ทําการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์กับ
อาคารดินเพื่อเป็นต้นแบบของพลังงานสะอาด
ภายในชุมชน
3. เป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานให้กับชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
1. อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ /
นิสิต 50 คน
2. ผู้นําชุมชน / ประชาชน
บ้านท่าขอนยาง 50 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 มีนาคม 55 -30
กันยายน 2555

1) เกษตรกรสามารถสร้างบ่อ
หมักก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เอง และ
สามารถดําเนินการผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้
2) มีการผลิตไบโอดีเซลใช้เองใน
ชุมชน และเป็นต้นแบบให้กับ
หมู่บ้านอื่นๆได้
1.จํานวนผู้นําชุมชน /
ประชาชนบ้านท่าขอนยางที่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน
2. การประหยัดพลังงาน
หลังจากการติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 3.51

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

75,000

คณะเทคโนโลยี /
รศ.ดร.ฒาลิศา
ยุวอมรพิทักษ์

80,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์
/ อ.ศิริลักษณ์ แสน
สมบูรณ์สุข
อ.รัตนา หอมวิเชียร
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4. ประเด็นพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านเกิ้ง : การใช้ 1) เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูล เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านตําบล
วัว หรือจากเศษอาหารใช้ในครัวเรือนอย่าง
เกิ้ง จํานวน 20-50 คน
พลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน
ต่อเนื่อง
2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตไบโอดีเซลใช้เอง
และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อย
กว่า 3 แหล่ง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
ความสําเร็จของโครงการ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
1. ร้อยละความพึงพอใจของ
30,000 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า 3.51 งบรายได้ ทรัพยากรศาสตร์ /ดร.
คณะฯ สุนันทา
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนํา
เลาวัณย์ศิริ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 30 คน

1. จํานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่าย ไม่น้อยกว่า 15
โรงเรียน
2. ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนําไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูและนักเรียนร่วมทําวิจัย
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อ
สร้างองค์ความรูไ้ ด้
4. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถ
สร้างองค์ความรูจ้ ากการวิจัยได้

52,000 คณะสิ่งแวดล้อมและ
งบประมาณ ทรัพยากรศาสตร์ /ดร.
จาก สสวท. อดิศักดิ์ สิงห์สีโว
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กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
3. โครงการอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพจาก 1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการ กลุ่มเป้าหมาย
ขยะอินทรีย์ในชุมชน
ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ขยะอินทรีย์ในชุมชน เกษตรกร แม่บ้าน ประชาชน
2. เพื่อสามารถนําก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้เป็น ทั่วไป 20 คน
พลังงานทดแทน
อาจารย์ 5 คน
3. เพื่อลดปัญหากลิ่นมูลสัตว์ขยะชุมชนในพื้นที่ นิสิต 20 คน
และเป้นการใช้ประโยชน์ของขยะในด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2555
4. โครงการทดลองใช้หลักสูตรวิทยาศาตร์ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มเป้าหมาย
โลกทั้งระบบ Earth System science : ESS สสวท มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับโรงเรียนใน นิสิต/ครู/นักเรียน จํานวน
การขยายผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้ง 100 คน
ระบบในโรงเรียน
2. เพื่อขยายผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลก ระยะเวลาดําเนินการ
ทั้งระบบในโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มิถุนายน – กันยายน 2555

โครงการ/กิจกรรม
5. ประเด็นสิ่งเสพติด
1. หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร
ของวิทยาลัย และชาวบ้านได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของภัยยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแก่
ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย
3. เพื่อร่วมกับชาวบ้านในการแสวงหาช่องทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หมู่บ้าน
4. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและปรับแก้
ไขกระบวนการดําเนินงานร่วมกับชาวบ้าน
เพื่อให้ถึงเป้าหมายในการเป็นหมู่บ้านปลอดยา
เสพติดอย่างแท้จริง (หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพ
ติด)

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต คณาจารย์ บุคลากร
ของวิทยาลัย และชาวบ้าน
ตําบล
วังแสง จํานวน 200 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กันยายน 2555

เชิงปริมาณ :
1) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ
คะแนนค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51
3) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ :
1) มีแผนในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดของ
หมู่บ้าน
2) มีชาวบ้านเลิกยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมากขึ้น
3) ชาวบ้านรู้จักวิทยาลัย
การเมืองการปกครองมากขึ้น

80,000

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง/ อาจารย์วลี
รัตน์ แสงไชย /
อาจารย์กันตา วิลา
ชัย และคณะทํางาน
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วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1.นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
2.ระดับความสําเร็จตาม
2.คณาจารย์คณะศิลปกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศาสตร์
3.สโมสรนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
4.ชาวบ้านหมู่บ้านใคร่นุ่น อ.
กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ระยะเวลาดําเนินการ
15 มกราม 2555
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการสโมสรนิสิต
จํานวน 20 คน
ครู นักเรียน โรงเรียนฯ
จํานวน 140 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
11 มกราคม 2555

1.ร้อยละของนิสิตเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80
2.ระดับความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

24,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ /นางสาวหทัย
นิต คําโฮง

5,000

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
/สโมสรนิสิต
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
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6. ประเด็นจิตสาธารณะและผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
1.โครงการศิลปกรรมอาสา ร่วมพัฒนา
1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับ
ชุมชน
ชุมชนและโรงเรียน
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสา
สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน ในการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติ
3.เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4.เพื่อให้นิสิตมีจิสาธารณะ รู้จักให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น
5.เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้และความสามารถ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรู้จักช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อผู้อื่น
2. นิสิตโครงการดุริยางค์รวมใจ ร่วมบําบัด
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ทุกข์ สรรค์สร้างความสุขสู่รั้วเขียว-ขาว
เจ้าอยู่หัว
โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมัน
2. เพื่อให้นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีจิต
เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่พ่อหลวง
อาสา มีน้ําใจให้กับมวลมนุษย์ ได้ร่วมกัน
บําเพ็ญประโยชน์
3. เพื่อเป็นการบําบัดทุกข์ สรรค์สร้าง
ความสุขแก่โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนสแบ
งดอนมัน

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการออกแบบและปรับปรุงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
สําหรับผู้สูงอายุพื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่
สําหรับผู้สูงวัย ต.วังแง
อ.แกดํา จ.มหาสารคาม

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการออกแบบ และ กลุ่มเป้าหมาย
การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย มีผู้เข้าชมนิทรรศการ
สําหรับผู้สูงอายุ
และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในการทํางาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 คน
ร่วมกับชุมชนและเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ตัวแทนชุมชนต่างๆที่ให้ความ
ระหว่างคณะฯกับชุมชนต่างๆ รอบมหาวิทยาลับ สนใจ อย่างน้อย 10 ท่าน
3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
จากทุกอําเภอ
ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุพื้นที่ต้นแบบชุมชนน่า
อยู่สําหรับผู้สูงวัย
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ์ – เมษายน 55

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
ความสําเร็จของโครงการ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
500,000 คณะสถาปัตยกรรม
1. จํานวนตําบลที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในการจัดสภาพแวดล้อม
ศาสตร์ฯ/ อ.เมธี พิริย
ที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ
การนนท์
ผู้สูงอายุ
อ.กตัญญู หอสูติสิมา
2. จํานวนผู้เข้าชมนิทรรศการไม่
(คณะสถาปัตยกรรม
น้อยกว่า 50 คน
ศาสตร์ฯ)

1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
โดยเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน
1. ชุมชน ตําบลหนองบัว
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ
จํานวน 30 คน
วิชาการแก่สังคมเพื่อการเรียนรู้และ
2. นิสิตคณะวิทยาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนแบบยั่งยืน สารสนเทศ จํานวน 20 คน

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ 20,000 บาท คณะวิทยาการ
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
สารสนเทศ /งาน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กิจการนิสิต
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 3.51

ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2555
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7. ประเด็นความคิดสร้างสรรค์
1. โครงการบริการวิชาการด้านสือ่ นฤมิตสู่
ชุมชน ตําบลหนองบัว อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการ ไกด์นําเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยแท็บเล็ต
(sukhothai kingdom)

2. บ้านมะกอกร่วมใจ พึ่งตนเองได้ ด้วย
สมุนไพรและการใช้ยาอย่างเหมาะสม
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กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
1. คนในชุมชน จํานวน
50 คน
2. นิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ จํานวน 10 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2555

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

1. เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคกลุ่ม
Metabolic (โรคเบาหวาน/โรคความดัน/โรค
อ้วนและโรคหลอดเลือดสมอง)ให้กับนิสิตและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มป้าหมาย
นิสิต 8,000 คน
บุคลากร 200 คน

1.เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากสมุนไพรและนํามาใช้ในชุมชนได้
2.ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้
ยาอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร แม่บ้าน
ประชาชนทั่วไป ในชุมชน
บ้านมะกอก จํานวน 300
คน

100,00
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ
คณะแพทยศาสตร์ /
คัดกรองความเสี่ยง โรค
(งบประมาณ นางปาลิตา พูลเพิ่ม
Metabolic ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สนับสนุน ศูนย์บริการทาง
80
จากกองทุน การแพทย์ คณะ
2. กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
หลักประกัน แพทยศาสตร์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงไม่
สุขภาพ
มหาวิทยาลัย
น้อยกว่าร้อยละ 80
ท้องถิ่น) มหาสารคาม
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
100,000
คณะเภสัชศาสตร์ /
1. เกิดผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สมุนไพร โดยประชาชนในชุมชน
ดร.พีรยา สมสะอาด
เอง
2. เกิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
ด้านสุขภาพและการใช้ยา

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยผ่านสื่อเทคโนโลยี
2. เพื่อการพัฒนาคนในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 54 – 30
กันยายน 2555

งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
100,000 คณะวิทยาการ
บาท
สารสนเทศ/งาน
บริการวิชาการ

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

8. ประเด็นสุขภาพ
1. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค
กลุ่ม Metabolic และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการ คลินิกชุมชน

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 54 – กันยายน 55

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

1. ศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน ในชุมชน 1 แห่งเพื่อให้
การดูแลสุขภาพของชุมชน
2. มีกิจกรรมให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ชุมชนอย่างน้อย
อาทิตย์ละ 2 ครั้ง
3. มีการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ อย่างน้อย 2
รายวิชา
4. มีงานวิจัยและพัฒนา ( R&D)
และสามารถพัฒนามาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยในชุมชน
(Community Best Practice)
อย่างน้อย 1 เรื่อง
5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างน้อย
50 %

150,000

คณะพยาบาลศาสตร์/
ประธานคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่
สังคม
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1. เพื่อให้เป็นคลินิกปฏิบัติการพยาบาล
สําหรับให้การดูแลสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันรักษาโรคเบื้องต้นแก่คนในชุมชน
2. เป็นพื้นที่ปฏิบัติการด้านการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาลและการวิจัยด้าน
สุขภาพ ในลักษณะของสหสาขาวิชาชีพ
3. เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานการทํางาน
ร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับชุมชน
ในประเด็นของการสร้างเสริมสุขภาวะ
4. เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 54 –กันยายน
2555
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต ปี 2- 4
บุคลากร 30 คน
ประชาชนบ้านใคร่นุ่น
(ปี 2555)

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดันโลหิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงให้กับบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และผู้อาศัยในหมู่บ้านหนอง
ขาม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 40 คน
ชาวบ้านหนองขาม 30 คน

9.ประเด็นนโยบายรัฐบาล (การศึกษา)
1. โครงการวิจัยจัดทําหลักสูตรส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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1. เพื่อศึกษาปัญหา ความต้องการ แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตาม
ความสามารถและความแตกต่างเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดทําหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปกครองและนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายสังกัด
องค์การปกครองส่วน

งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
10,000
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์/ อาจารย์ ดร.
จตุพร เหลืองอุบล

ผลกับชุมชน
1. ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ความถนัดและความสนใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง

7,985,000

คณะศึกษาศาสตร์/อ.
ดร.สมทรง สิทธิ และ
ทีมวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย

แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม – กันยายน 55

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ:
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ:
1. มีผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เพื่อนมนุษย์ โดยมีความเสี่ยงใน
การเกิดโรคเบาหวานน้อยลง
2. มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 54-กันยายน 55

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
งบประมาณ คณะ/หน่วยงาน/
ความสําเร็จของโครงการ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
มหาสารคาม
2. ได้หลักสูตรที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนเพื่อการ
ประกอบอาชีพก่อให้เกิด
ทางเลือกที่หลากหลาย
3. ได้หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้รับการส่งเสริม ค้นหา
ตนเองเพื่อสร้างอาชีพก่อให้เกิด
ทางเลือกที่หลากหลาย
ผลกับมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยสามารถชี้นํา
การเปลี่ยนแปลงและบริการ
วิชาการแก่สังคมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
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ปัญหาและความต้องการ
2. เพื่อออกแบบและจัดทําหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยวิชาชีพ
ทักษะที่เกี่ยวข้องให้เป็นทางเลือกการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
3. เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น

กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ท้องถิ่น (อปท.)

แผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555

แนวทางการดําเนินงานและการกํากับติดตามประเมินผล
1. แนวทางการดําเนินงาน
1) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาเลือกประเด็นชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคม 2 ประเด็น จากประเด็นตามเกณฑ์ทกี่ ําหนด
2) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อบรรจุ
ในแผนฯ
3) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ยกร่างแผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
4) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอแผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
5) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอแผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ
6) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการโครงการตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)
P = จัดทําแผนการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาสังคม โดยระบุโครงการหรือกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการเสนอสภาพิจารณาอนุมัติ
D = ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมมีการดําเนินงานที่ระบุในแผนฯ โดยโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นต้องมีการระบุตัวชีว้ ัดความสําเร็จทั้งในรูปแบบของเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพื่อวัดความสําเร็จ (KPI)
ของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ได้
C = ประเมินผลความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่กําหนด
A = ทุกโครงการหรือกิจกรรมมีการรายงานสรุปผลของทุกโครงการหรือกิจกรรม และนําผล
การประเมินไปจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานหรือจัดโครงการหรือกิจกรรมต่อไป
2. การกํากับติดตามและประเมินผล
1) ทุกโครงการหรือกิจกรรมมีการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทราบ
หลังจากที่โครงการหรือกิจกรรมได้รับอนุมัตใิ ห้ดําเนินการ 2 ครั้ง ดังนี้
1.1) รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 1 ภายใน 3 เดือนแรกที่โครงการอนุมัติ
1.2) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
สังคมต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยสรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนชี้นําป้องกันหรือแก้ปญ
ั หาสังคม
ต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย
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3. รายละเอียดข้อมูลและหลักฐานประกอบการรายงาน
1) โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินงานที่มปี ระโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
มีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปญ
ั หาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จ
ของโครงการ
2) หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินงานโดยมีบทบาท
ในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
3) รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึง่ จะต้องมีจํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมินความรู้
ความเข้าใจ และผลการประเมินการนําความรู้ไปใช้ พร้อมแบบประเมิน
4) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
5) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและ
สังคม จากการดําเนินงานของโครงการ
6) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ
7) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
โครงการ...................................................................
หน่วยงาน ................................................................................ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
------------------------------------------

1. ชือ่ โครงการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สถานภาพของโครงการ : [ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการปกติ
[ ] โครงการต่อเนื่อง…….ระบุชื่อโครงการเดิม………………………………………………
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : …………………………………………………………………………….……………………………………….
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
(โครงการทีเ่ สนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน)
1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวบ่งชี้
[
[
[
[

ยุทธศาสตร์
] ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
] ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานิสิต
] ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย
] ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้/ข้อ

ตัวบ่งชี้/ข้อ

[
[
[
[

ยุทธศาสตร์
] ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปะฯ
] ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสถาบันสู่สากล
] ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
] ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาภูมิทัศน์

ตัวบ่งชี้/ข้อ

[
[
[
[
[

องค์ประกอบ
] องค์ประกอบที่ 6 การทะนุบํารุงศิลปะฯ
] องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
] องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
] องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ
] องค์ประกอบที่ 10 3 ดี

2) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน
[
[
[
[
[

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้/ข้อ
] องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ
] องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
] องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
] องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
] องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
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3) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก
[
[
[
[

ด้าน
] ด้านคุณภาพบัณฑิต
] ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
] ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
] ด้านการทํานุบํารุงศิลปะฯ

ตัวบ่งชี้/ข้อ
[
[
[
[

ด้าน
] ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
] ด้านการประกันคุณภาพภายใน
] ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
] ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้/ข้อ

4) การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ
[ ] การปรับปรุงรายวิชา .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตํารา ......................................... หลักสูตร....................................
[ ] อื่นๆ ..........................................................................
[ ] การวิจัย ระบุโครงการวิจยั ........................................................................................................
[ ] การปฏิบตั ิงาน (กรณีที่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย) ........................................................................
[ ] อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................................
5) อื่นๆ
5.1) นโยบายจาก ..............................................................
5.2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)...................
5.3) อื่นๆ ..................................................................
5. หลักการและเหตุผล
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์
1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................
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7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย (output) ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ซึ่งจะนําไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยเขียนให้ชัดเจนว่า ถ้าโครงการ
ประสบความสําเร็จนั้น เป้าหมายคืออะไร ใช้อะไรชี้วัด เช่น จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด , โครงการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก...................ภายในเวลาที่กําหนด ,
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ.......... (ในกรณีที่มีแบบสอบถาม ,แบบ
สํารวจ) เป็นต้น โดยอาจแยกตัวชี้วัดความสําเร็จออกเป็น 2 ส่วน คือ...)
7.1 เชิงปริมาณ เช่น
1) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ..........
3) .......................................................................
4) .......................................................................
5) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
7.2 เชิงคุณภาพ เช่น
1) มีการเชือ่ มโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น การต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรือ
งานวิจัย ขยายผลไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือการนําไปสูก่ ารเปิดรายวิชาใหม่
2) มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
3) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
4) ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติหรือนานาชาติ
5) .......................................................................
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................
9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)
วันเริ่มต้นโครงการ ............................................ วันสิ้นสุดโครงการ .....................................................

10. สถานที่ดําเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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11. แผนการดําเนินงาน
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
2
3
4
5

12. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ (บาท)

1.
2.
3.
4.
รวม
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................
14. การประเมินผลโครงการ
ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีดําเนินการ และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ
ทราบผล และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อวัดผลสําเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม
เช่น แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ)
15. การติดตามผล (โดยให้ระบุดังนี้)
1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการ
2) กรณีเป็นโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย ให้มีการ
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการด้วย
3) โครงการบริการวิชาการ ต้องมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อ
สังคม
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4) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลสําเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม
อบรมทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์
หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ
5) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล และระยะเวลาที่ ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลัง จาก
สิ้นสุดการจัดโครงการ)
16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
1) ..................................................................
2) ..................................................................
3) ..................................................................

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1) ..................................................................
2) ..................................................................
3) ..................................................................

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ
(..……………….……………………………………)
ตําแหน่ง………………………………………….…
.……..……../………...…………/…….……..…..
ความคิดเห็นผูบ้ ังคับบัญชาเบื้องต้น
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………….………………
ลงชื่อ ……………..………………………………........
(..……………….……………………………………)
ตําแหน่ง ………………………………………….………
…..……../……………/…….…….
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2. เกณฑ์ตัวบ่งชี้ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของ สมศ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
อาทิ
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ ความรักชาติ บํารุ งศาสนาและเทิดทู น
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย
การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง สร้ า งสั ง คมสั น ติ สุ ข และความปรองดอง ตลอดจนการน้ อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น
ทั้งนี้ ด้านที่ ชี้นํา หรื อ แก้ปั ญหาสัง คม ที่ สถาบั นเลื อ กดํา เนิ นการในแต่ละด้ านนั้น ต้อ งผ่ า นการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
2 ข้อ
1 ข้อ

3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน มี
บทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จของ
โครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินงาน
โดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก
การดําเนินงานของโครงการ
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5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ
6. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
หมายเหตุ ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ก็ได้

53

แผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555

(-ร่าง-)

- ราง -

คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่

/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคม มหาวิทยาลัย
มหาสารคามประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
-------------------------------------เพื่อให้การดําเนินการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก และเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการชี้นํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๑.๓ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
๑.๖ รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ
๑.๗ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
๑.๘ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๙ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑.๑๐ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑.๑๑ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑.๑๒ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑.๑๓ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
๑.๑๔ คณบดีคณะเทคโนโลยี
๑.๑๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑.๑๖ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑.๑๗ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๑๘ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
๑.๑๙ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
๑.๒๐ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑.๒๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๒๒ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
๑.๒๓ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑.๒๔ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
๑.๒๕ คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
๑.๒๖ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
๑.๒๗ คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์
๑.๒๘ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
๑.๒๙ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
๑.๓๐ ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
๑.๓๑ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
๑.๓๒ ผู้อํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
๑.๓๓ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๑.๓๔ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๓๕ นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน
๑.๓๖ นางสาววาสนา ปาปะตัง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากการดําเนินการชี้นาํ ป้องกัน
หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน
๒. กํากับติดตามการดําเนินการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมของมหาวิทยาลัย และคณะ/
หน่วยงาน
๒. คณะกรรมการดําเนินการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมของมหาวิทยาลัย
๒.๑ ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
๒.๒ ผศ.นิตยา สุทธยากร
๒.๓ รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
๒.๔ ผศ.ดร.ชวลิต ชูกําแพง
๒.๖ อาจารย์วฒ
ุ ิชัย วิเชียรไชยรอง
๒.๗ ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๘ นพ.วิทยา จารุพูนผล
๒.๙ อ.เฉลิมพล โลหะมาตย์
๒.๑๐ อาจารย์กฤษณุ ผโลปกรณ์
๒.๑๑ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
๒.๑๒ นายสุนทร เดชชัย
๒.๑๓ ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
๒.๑๔ รศ.วีณา วีสเพ็ญ
๒.๑๕ อาจารย์สายไหม ไชยศิรนิ ทร์
๒.๑๖ อาจารย์ ดร.อินธิสาร ไชยสุข
๒.๑๗ อาจารย์ธีระพล ศิระบูชา
๒.๑๘ ผศ.ดร.วิชุดา โค้วธนพานิชย์
๒.๑๙ ผศ.ดร.จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ์
๒.๒๐ รศ.นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
๒.๒๑ อาจารย์กันตา วิลาชัย
๒.๒๒ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
๒.๒๓ ผศ.อิสรา จุมมาลี
๒.๒๔ อาจารย์ ดร.จตุพร เหลืองอุบล
๒.๒๕ รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ
๒.๒๖ ดร.เกสินี หมื่นไธสง
๒.๒๗ อาจารย์วลีรัตน์ แสงไชย
๒.๒๘ ดร.มัณฑนา นครเรียบ
๒.๒๙ อ.ศิริลักษณ์ แสนสมบูรณ์สุข
๒.๓๐ อ.รัตนา หอมวิเชียร
๒.๓๑ อ.วิวัฒน์ วอทอง
๒.๓๒ อ.เมธี พิริยการนนท์
๒.๓๓ อ.กตัญญู หอสูติสิมา
๒.๓๔ ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศริ ิ
๒.๓๕ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว
๒.๓๖ ดร.พีรยา สมสะอาด
๒.๓๗ อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี
๒.๓๘ อ.ปิยะรัตน์ ศรีโนนทอง
๒.๓๙ นางนิ่มนวล จันทรุญ
๒.๔๐นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
๒.๔๑นายเกรียงศักดิ์ มูลจันทร์
๒.๔๒ นายเฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๔๓ นางสาวนพมาศ การดี
๒.๔๔ นางสาวรัศมี สุขประเสริฐ
๒.๔๕ นายวุฒิไกร ป้อมมะรัง
๒.๔๖ นางสาวสุกัญญา ข้ามหก
๒.๔๗ นางเสาวนีย์ จรัสแสง
๒.๔๘ นายอดิศักดิ์ ภูผา
๒.๔๙ นางสาวสุกัญญา โกสุม
๒.๕๐นางพัชรา ขวัญเมือง
๒.๕๑ นางสาวหทัยนิต คําโฮง
๒.๕๒ นางธราธร บุ้งทอ
๒.๕๓ นายถวิล ชนะบุญ
๒.๕๔ นางปาลิตา พูลเพิ่ม
๒.๕๕ นางสาวพิศมัย พูลเพียร
๒.๕๖ นางสาววิไลลักษณ์ นาคศรี
๒.๕๗ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๕๘ นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน
๒.๕๙ นางสาววาสนา ปาปะตัง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ดําเนินการโครงการตามแผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมมหาวิทยาลัยตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)
๒. รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการโครงการตามแผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ต่อมหาวิทยาลัย
๓. รายงานการสรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนชี้นําป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
สังคม
ต่อมหาวิทยาลัย
๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
๓.๑ นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
๓.๒ นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน
๓.๕ นางสาววาสนา ปาปะตัง

ประธานกรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. รายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนชีน้ ํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมต่อคณะ
กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย
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แผนชี้นํา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555

๒. สรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนชี้นําป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมต่อคณะ
กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4.5.2 การพิจารณาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (University Knowledge
Management Network: UKM)
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม และมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (University Knowledge
Management Network: UKM)ฉบับที่ 2 (1 สิงหาคม 2551 – 31 กรกฎาคม 2554) ซึ่งได้หมดสัญญาข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การสร้างความร่วมมือและวางแนวทางการดําเนินงานของเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
มหาวิ ทยาลัยต่อไป ดังนั้น มหาวิทยาลั ยนเรศวรจึงได้รั บความเห็ นชอบให้เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการเสวนา
เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21ในหัวข้อ“การจัดทําแผนกลยุทธ์ของเครือข่าย UKM”
ในวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนกลยุทธ์
และขับเคลื่อนการดําเนินงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมทั้งจะมีพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2555– 2558)ขึ้นในวันดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ ศูนย์พัฒนาและประกันคุ ณภาพการศึกษา จึงได้สรุปข้อมูลเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 1) ความหมายของเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
2) สมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 3) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย 4) ผลการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย และ
5) งบประมาณที่ มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามใช้ ในการเข้ าร่ วมหรื อเป็ นเจ้ าภาพจั ดโครงการ UKMที่ ผ่ านมา
เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบการพิจารณาขอหารือในการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ของมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาขอหารือการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) มหาวิทยาลัยจะยังคงเป็นสมาชิกเครือข่าย
ต่อหรือไม่
มติ

-1-

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและการเข้าร่วม
เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
(University Knowledge Management network : UKM)
ในระยะทีผ่ ่านมา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
--------------------------------------1. ความหมายของเครือข่ายจัดการความรูร้ ะหว่างมหาวิทยาลัย
เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (University Knowledge Management network: UKM)
โดยศาสตราจารย์ นพ. วิ จ ารณ์ พานิ ช ผู้ อํ า นวยการสถาบั น ส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ เ พื่ อ สั ง คม ได้ ชั ก ชวน 5
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมกันก่อตั้ง “เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (University
Knowledge Management network) เรียกโดยย่อว่า “UKM” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2547 และต่ อ มาในการเสวนาครั้ ง ที่ 3 ในปี 2548 มี ส มาชิ ก เพิ่ ม อี ก 2 สถาบั น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยนี้ เกิดความพร้อมใจรวมตัวกันเอง ไม่มีใครเป็นผู้จัดตั้ง ไม่มี
ใครผูกขาดเป็นเจ้าของ แต่สมาชิกเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเครือข่าย และ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นผู้ประสานงานหลักมหาวิทยาลัยละ 1 ปี และมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
(MOU) ของทั้ง 7 มหาวิทยาลัย กับ 1 สถาบัน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จํานวน 2 ฉบับ
ซึ่งครอบคลุมเป็นระยะเวลา 3 ปี และมีการเวียนการจัดเสวนาไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 20
ครั้ง
2. สมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัย และ 1 สถาบัน ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5) มหาวิทยาลัยนเรศวร 6) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
7) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 1 สถาบัน คือ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

3. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายจัดการความรูร้ ะหว่างมหาวิทยาลัย
UKM มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และการดําเนินการจัดการความรู้ในสถาบันตนเองและระหว่างสถาบันของสมาชิกเครือข่าย แสวงหา ศึกษา เรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ปรึกษาหารือและจัดทําแผนงาน/ โครงการ ศึกษาวิจัย จัดสัมมนา ฝึกอบรม
จัดทําฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนร่วมมือกับเครือข่ายจัดการความรู้ขององค์กร และสถาบันอื่นเพิ่มขึ้น
ด้วยรูปแบบและวิธีก ารต่างๆ เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคมของ
ประเทศ

4. ผลการวิจัย เรือ่ ง การประเมินโครงการเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี อ่นสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
ได้ทําการประเมินโครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1) เพื่อประเมินการดําเนินโครงการเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่ามหาวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของโครงการ
เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่ามหาวิทยาลัย และ 3) เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
ในอนาคต ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

-24.1 การประเมินการดําเนินโครงการเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย พบว่า
4.1.1 การประเมินด้านปัจจัยป้อน คือ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ
มีเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4.1.2 การประเมินด้านกระบวนการ มีกระบวนการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หัวข้อในการจัด
เสวนา UKM แต่ละครั้งน่าสนใจ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย สถานที่จัดเสวนา UKM เอื้อต่อการดําเนิน
โครงการ UKM ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และรูปแบบในการเสวนา UKM มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการความรู้
4.1.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Output) พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและแต่ละรายการ
นั่นคือ ผู้เข้าร่วมเสวนามีความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการเสวนา UKM เพิ่มมากขึ้น และได้นําสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลับมาพัฒนางานต่างๆ มีการนําเครื่องมือ KM แต่ละชนิดไปใช้ ทําให้เกิดประโยชน์ในการทํางานของสมาชิก
เป็นอย่างมาก เช่น มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รวมถึง เกิดความร่วมมือกัน มีการนํา R2R มาช่วยในการวางแผน
งานวิจัย มีการนําความรู้ที่ได้จาก UKM มาเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันในเครือข่าย ได้แก่
บล็อกในเว็บไซต์ GotoKnow เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการความรู้ขององค์กรและสถาบันอื่นเพิ่มขึ้นด้วย
รูปแบบและวิธีการต่างๆ เช่น มหกรรมการจัดการความรู้ภูมิภาค มีการขยายเครือข่าย UKM ออกไปในรูปของ
Mini_UKM เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.1.4 ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes) พบว่า มีการใช้ KM ในงานประจําภายในมหาวิทยาลัย
เช่น การใช้ KM ในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานการเงิน งานพัสดุ งานประกันคุณภาพ
งานบริการนักศึกษา และในการเผยแพร่ KM พบได้ 2 ลักษณะ คือ บุคลากรระดับผู้บริหารและผู้ประสานงาน
ในโครงการ UKM ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายนอก มีการเผยแพร่ KM ในรูปแบบที่เป็นองค์ความรู้และข่าวสาร UKM
4.1.5 ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impacts) พบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่า
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และการทํา KM ทําให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการความรู้
4.2 ผลการศึกษาพัฒนาการของโครงการเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
เครือข่ายมีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับพัฒนาการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การนํา KM มาใช้
ในการปฏิบัติงานทําให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รองลงมา คือ มีการใช้เครื่องมือ KM ในการปฏิบัติงานประจํา
เพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่อาจารย์ และนิสิตอย่างต่อเนื่อง
4.3 แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคต การกระทําภารกิจของ KM ให้สมบูรณ์
กระชับยิ่งขึ้น ได้แก่
4.3.1 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร UKM เพื่อรับผิดชอบทิศทางและความก้าวหน้าของ UKM
หรือทําหน้าที่เป็นหัวปลา
4.3.2 คณะกรรมการ UKM ควรร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธ์ กําหนดเป้าหมายตลอดจนตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปร่าง และถอดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจน
4.3.3 ควรนําเครื่องมือ KM อื่นๆ ที่ยังไม่เคยนํามาทดลองใช้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับรูปแบบการจัดการ
ความรู้และเป็นการเผยแพร่เครื่องมือ KM ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
4.3.4 ควรทํากิจกรรมในส่วนหางปลาให้สมบูรณ์ขึ้น
4.3.5 กระบวนการบริหารจัดการ UKM ควรจัดตั้งหน่วยงานกลางอย่างถาวร ทําหน้าที่บริหารจัดการ
ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเสวนา UKM ให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น มีการทบทวนเรื่อง
การขยายจํานวนสมาชิก หรือแต่ละมหาวิทยาลัยอาจสร้าง Mini_UKM ของตนเอง
4.3.6 การเสวนา UKM ควรกําหนดหัวข้อเสวนาไว้เป็นรายปีและเป็นไปในแนวเดียวกัน มีการปรับ
รูปแบบการเสวนา โดยไม่ยึดกับรูปแบบการเล่าความสําเร็จเพียงอย่างเดียว ไม่ควรมีวิทยากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ UKM

-3มาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้จัดกิจกรรมควรคํานึงถึงผู้เข้าร่วมที่ต่างระดับกัน เช่น ระดับผู้บริหาร และระดับ
ผู้ปฏิบัติการ เพื่อให้การสื่อสาร สื่อความหมายต่างๆ ง่ายขึ้น
4.4 จุดเด่นของการดําเนินโครงการ UKM
เนื่องจากเป็นการรวมตัวขอมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ที่มีความแตกต่างกันทั้งที่ตั้ง อายุของสถาบัน และ
บริบทอื่นๆ แต่สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ต่อเนื่องเกือบ 7 ปี และมีการประสานงานระหว่างเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยจะมีผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างน้อย 1-2 คน ที่มีความเหนียวแน่น และเป็นที่มีผู้รู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้เป็นอย่างดี
4.5 อุปสรรคในการดําเนินโครงการ UKM
4.5.1 ด้านปัจจัยป้อน เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหาร จึงมีผลทําให้การจัดการ
ความรู้สะดุดและต้องใช้เวลาชั่วขณะหนึ่งในการดําเนินการต่อ และบางมหาวิทยาลัยไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สําหรับส่งผู้ร่วมเสวนาในการเข้าร่วม รวมถึงการเสวนาบางครั้ง บางมหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมารจํานวนมากในการ
เข้าร่วม
4.5.2 ด้านกระบวนการ กิจกรรมการเสวนาไม่เป็นไปตามแผน อาจเปลี่ยนแปลงจากแผนที่วางไว้ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ และการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม MOU บางข้อ ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
4.5.3 ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ความแตกต่างระหว่างวัยของบุคลากรที่ส่งผลต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากการใช้ภาษาที่แตกต่างกันและเกิดความประหม่าขึ้น และสถานที่จัดเสวนาบางครั้ง
อยู่ห่างไกลทําให้บางมหาวิทยาลัยไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมได้ เนื่องด้วยข้อจํากัดของเวลาและค่าใช้จ่าย
4.6 ข้อเสนอแนะในการประเมิน
1. ผู้บริหารที่รับผิดชอบ UKM ของมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายควรร่วมกันทําแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ UKM ที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
2. มหาวิทยาลัยสมาชิกควรเก็บหลักฐานเกี่ยวกับ KM, UKM ให้เป็นระบบ เพื่อความโปร่งใส และ
ความสะดวกในการประเมิน ทั้งการประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ประเมินอิสระอื่นใด
3. การทําข้อตกลงหรือสัญญามอบหมายให้ทําการประเมิน ควรมีการกําหนดความร่วมมือที่พึงได้รับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน
5. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้ในการเข้าร่วมหรือเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ UKM
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)
ทั้ง หมด 19 ครั้ ง โดยเป็น เจ้ า ภาพดํา เนิ นการจั ด โครงการ ทั้ ง หมด 2 ครั้ ง คือ ครั้ง ที่ 5 โดยเป็ น เจ้า ภาพร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหัวข้อเรื่อง การบูรณาการระบบคุณภาพโดยการจัดการความรู้ และเป็นเจ้าภาพ
ครั้งที่ 14 ในหัวข้อเรื่อง KM เครื่องมือสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคของ
องค์กรที่มีชีวิต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้งบประมาณในการเข้าร่วมและดําเนินการจัดโครงการเสวนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 795,098.50 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าสิบแปดบาทห้าสิบ
สตางค์) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

-4ตาราง สรุปงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้ในการเข้าร่วมหรือเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ UKM (ในระยะที่ผ่านมา)
ครั้ง มหาวิทยาลัย
ที่
เจ้าภาพ
1 มหิดล และ สคส.

หัวข้อ
1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
จัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
(5 มหาวิทยาลัย และ สคส.)
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการ
ความรู้” (Knowledge Management)
รายงานความคืบหน้าการดําเนินการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย

2

สงขลานครินทร์

3

นเรศวร

ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่ดี

4

การบริหารจัดการด้านการคลังพัสดุและการ
บริหารงานบุคคล
การบูรณาการระบบคุณภาพโดยการจัดการความรู้

6

ขอนแก่น และ
สคส.
มหาสารคาม และ
ราชภัฏ
มหาสารคาม
สงขลานครินทร์

7

มหิดล

8
9

นเรศวร
ขอนแก่น

สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา : การจัดการความรู้และ
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้
การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย

5

การบริหารจัดการชุมชนนักปฏิบัติ

ระยะเวลาที่จัด

สถานที่จัด

24-26 ธ.ค. 2547 หอประชุมยวง นิตโย ศูนย์
ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
24-25 มี.ค 2548

ห้องประชุม 201 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
24-25 มิ.ย. 2548 ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท อ. เมือง
จ. พิษณุโลก
2-3 ก.ย. 2548
โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส
จ. ขอนแก่น
6-7 ม.ค. 2549
ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรม
ตักสิลา อ. เมือง จ.
มหาสารคาม
7-8 เม.ย. 2549 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
14-15 ก.ค. 2549 โรงแรมรอยัลเจมส์
อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม
3-4 พ.ย. 2549
โรงแรมไพริน จ. สุโขทัย
8-10 ก.พ. 2550 โรงแรมโฆษะ อ.เมือง

งบประมาณที่ มมส ใช้เข้าร่วม (บาท)
ลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
10,000
22,125
32,125

ส่งบุคลากร
เข้าร่วม (คน)
10

10,000

44,000

54,000

10

10,000

35,000

45,000

10

10,000

13,700

23,700

10

เจ้าภาพ
-

56,000

56,000

25

10,000

54,000

64,000

10

10,000

20,000

30,000

10

10,000
10,000

20,500
15,180

30,500
25,180

10
10

-5ครั้ง
ที่

มหาวิทยาลัย
เจ้าภาพ

10 วลัยลักษณ์
11 ราชภัฏ
มหาสารคาม
12 มหิดล
13 สงขลานครินทร์
14 มหาสารคาม
15 นเรศวร
16

วลัยลักษณ์

หัวข้อ
การบริหารจัดการที่ดี (Good Government) :
อะไร ทําไม และอย่างไร
การเชื่อมโยงวิชาการกับชุมชน
การบริหารจัดการงานประจําสู่งานวิจัย (Routine to
Research)
การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
KM เครื่องมือสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคขององค์กรที่มีชีวิต
KM in HRD ตามตัวบ่งชี้ ก.พ.ร.
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management)

17 ขอนแก่น

คุณภาพของการจัดการศึกษา

18 ราชภัฏ
มหาสารคาม

คุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน

19 สงขลานครินทร์
(ตรัง)
20 มหิดล

จริยธรรม สร้างได้
Best Practice

ระยะเวลาที่จัด

สถานที่จัด

จ. ขอนแก่น
27-28 พ.ค. 2550 โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค
อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
23-24 ส.ค. 2550 โรงแรมตักสิลา อ. เมือง
จ. มหาสารคาม
18-19 เม.ย.
โรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ท
2551
จ. นครนายก
1-2 ส.ค. 2551
มาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
รีสอร์ท จ. กระบี่
9-10 มค. 2552 ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา
จ. มหาสารคาม
7-8 ส.ค. 2552
อาคารเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
27-28 พ.ย. 2552 โรงแรมสุภารอยัลบีชรีสอร์ท
อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
22-23 มี.ค. 2553 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส
จ. ขอนแก่น
2-3 ส.ค. 2553
อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
8-10 ธ.ค. 2553 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา และ
เกาะไหงรสอร์ท จ. ตรัง
21-22 เม.ย.
สวนสามพราน โรสการ์เด้น

งบประมาณที่ มมส ใช้เข้าร่วม (บาท)
ลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

ส่งบุคลากร
เข้าร่วม (คน)

12,000

77,142

89,142

12

10,000

10,390

20,390

10

10,000

23,490.50

33,490.50

10

10,000

63,600

73,600

10

เจ้าภาพ
10,000

98,661

98,661

24

25,220

35,220

10

3,200

16,840

20,040

1

(ค่าลงทะ เบียน 1,000 + ค่าทัศนศึกษา 2,200) ไปนามคณะ
ไม่ได้ไปนามมหาวิทยาลัย จึงลงทะเบียน 1,000 บาท

14,000

10,800

24,800

14

10,000

8,000

18,000

10

11,250

21,250

4

ไม่ได้เข้าร่วม
10,000

-6ครั้ง
ที่

มหาวิทยาลัย
เจ้าภาพ

หัวข้อ

ระยะเวลาที่จัด
2554

รวม

สถานที่จัด

งบประมาณที่ มมส ใช้เข้าร่วม (บาท)
ลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

ส่งบุคลากร
เข้าร่วม (คน)

ริเวอร์ไซด์ อ. สามพราน
จ. นครปฐม
169,200

625,898.50 795,098.50
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4.5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือ่ ง แนว
ทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555
สําหรับคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามเงื่อนไข (1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารราชการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ มาตรา 9 ก่ อ นจะ
ดําเนินการภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ
และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ประจําปี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วน
ราชการกําหนดขึ้น มาตรา 12 กําหนดให้หน่วยงานต้องมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
และ (2) เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ซึ่งได้กําหนด
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนและจัดทําคํารับรองฯ ไว้ดังนี้
ข้อ (1) มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551–2554)
ข้อ (2) มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
ข้อ (3) มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีครบ 4 พันธกิจ
ข้ อ (4) มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี
ข้อ (5) มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปีครบ 4 พันธกิจ
ข้อ (6) กําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ข้อ (7) กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
ข้อ (8) มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี
ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักการของกฎหมายและเงื่อนไขที่กําหนด และเพื่อเป็นการ
แปลงแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่สอดรับกับ
นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบการดําเนินงานเกี่ยวกับแผนฯ ที่สามารถนําไปตอบเกณฑ์
ประเมินประกันคุณภาพได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้คณะ/หน่วยงาน
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
มหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามภารกิจหรือพันธกิจของคณะ/หน่วยงาน และมีการจัดทําข้อตกลงในการ
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณนั้นๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่กําหนด
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํา
ประกาศมหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม เรื่ อง แนวทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 สําหรับคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้นมาเพื่อให้
คณะ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

-2ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง แนวทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
พ.ศ. 2555 สําหรับคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มติ

(-ร า ง-)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับคณะ/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-----------------------------------------------------เพื่อให้การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามสอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๐ ข้อ (๓)อาศัยอํานาจความในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคามดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ ใ ห้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เรื่ อ ง แนวทาง
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕สําหรับ
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ผู้ทําคํารับรอง” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของคณะ/หน่วยงาน
“ผู้รับคํารับรอง”หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“คณะ/หน่วยงาน”หมายความว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกอบด้วย
๑) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน จํานวน ๒๐ คณะ/หน่วยงาน จําแนกได้ดังนี้
๑.๑) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๓) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒) หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๓ หน่วยงาน
๓) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จําแนกได้ดังนี้
๓.๑) หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ จํานวน ๕ หน่วยงาน
๓.๒) หน่วยงานสนับสนุนสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑๒ หน่วยงาน

-๒๔) หน่วยเสริมศึกษา จํานวน ๑ หน่วยงาน
๕) หน่วยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ หน่วยงาน
“แผนปฏิบัติราชการประจําปีปีงบประมาณ” หมายความว่า แผนระยะสั้นที่มี
ระยะเวลาในการดํ าเนิ นงานภายใน ๑ ปี เป็นแผนที่ถ่ ายทอดกลยุท ธ์ ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการ
ดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้น ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียด
และทรั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ ใ นการดํ า เนิ น โครงการที่ ชั ด เจน ซึ่ ง มี ร อบการดํ า เนิ น งานตั้ ง แต่ ๑ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
“คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ”หมายความว่ า การแสดงความจํ า นงของผู้ ทํ า
คํารับรองเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินการของหน่วยงานที่หน่วยงานต้องการ
บรรลุ ผ ล โดยมี ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมาย และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนที่ ชั ด เจน ระหว่ า งผู้ ทํ า คํ า รั บ รอง
คือ หัวหน้าหน่วยงาน กับผู้รับคํารับรอง คือ ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ ภายหลังจากที่แผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
หน่วยงานจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
ข้อ ๓ วัตถุประสงค์
๑)เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับคณะ/หน่วยงาน
๒) เพื่อให้คณะ/หน่วยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมิลผลการปฏิบัติราชการประจําปี
ให้กับคณะ/หน่วยงาน

ข้อ ๔ แนวทางการดําเนินงานมีดังนี้
๑) ให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒)คณะ/หน่วยงานตามข้อ ๒ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓)ให้คณะ/หน่วยงานดําเนินงานตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๔)การดําเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบาย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

-๓๔.๑) ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๕ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนวิเคราะห์งบประมาณ
ล่วงหน้าคณะ/หน่วยงานสามารถสอบถามรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดได้จากกองแผนงาน
ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ตั ว ชี้ วั ด และเมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณกองแผนงานจะเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การตรวจ
ประเมินผลตัวชี้วัด และส่งผลคะแนนให้ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
๔.๒) ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๖ ระดับความสําเร็จของการควบคุมเงินทดรองราชการกับ
ยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ คณะ/หน่วยงานสอบถามรายละเอียดการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดได้จากกองคลังและพัสดุ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณกองคลัง
และพัสดุจะเป็นผู้ดําเนินการตรวจประเมินผลตัวชี้วัด และส่งผลคะแนนให้ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา
๕. การรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
ให้ดําเนินการดังนี้
๕.๑)ให้รายงานผลตามปฏิทินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะ/หน่ วยงาน โดยให้ร ายงานผลทุกเดือนถ้า หากคณะ/หน่ วยงานรายงานผลช้ ากว่ า
วันเวลาตามปฏิทินที่กําหนดคณะ/หน่วยงานจะถูกหักคะแนนวันละ ๐.๐๕ คะแนนต่อวันตามแนวทางการ
ดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร
๕.๒)เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดในการรายงานผลฯ มหาวิทยาลัยจะปิดระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ เมื่อคณะ/หน่วยงานต้องการรายงานผลการดําเนินงานให้จัดทําหนังสือเพื่อขออนุมัติ
ต่ อ รองอธิ ก ารบดี ที่ กํ า กั บ ดู แ ลฯ เปิ ด ระบบบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้ ค ณะ/หน่ ว ยงานรายงานผล
การดําเนินงานในรอบที่รายงานผลช้า
๕.๓)การรายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือนให้คณะ/หน่วยงานส่งรายงานผล
การปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ ป็ น รู ป เล่ ม ตามรู ป แบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด พร้ อ มแนบหลั ก ฐานอ้ า งอิ ง
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งหากคณะ/หน่วยงานรายงานผล
ช้ากว่ากําหนดหน่วยงานจะถูกหักคะแนนวันละ ๐.๐๕คะแนนต่อวัน
๕.๔) คณะ/หน่วยงานสามารถแนบหลักฐานอ้างอิงในระบบบริหารยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. การประเมินผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ให้ดําเนินการ
ดังนี้
๖.๑) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อทําหน้าที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้
ทําข้อตกลงไว้กับอธิการบดี
๖.๒)คณะกรรมการประเมิน จะตรวจเอกสารหลั ก ฐานอ้ า งอิ ง จากระบบบริ ห าร
ยุทธศาสตร์เป็ นหลั ก ซึ่ งถ้าไม่ปรากฏหลักฐานอ้างอิงในระบบบริห ารยุ ทธศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยจะตั ด
ค่าคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดนั้นๆ เป็น ๐ คะแนน
๖.๓) การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิท ยาลั ยกําหนด “ไม่ใ ห้มีการจั ดส่งเอกสารการอุทธรณ์เพิ่ ม เติม” หลังจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน และลงตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงาน

-๔๗. ประเด็ น อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ อ ยู่ ใ นอํ า นาจของ
อธิการบดีพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.6 หมวดการมอบหมายงานนโยบาย
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.ด้านการเรียนการสอน
1) รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐนนท์ ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบ ASEAN 2015
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสอนกระบวนวิชา “Surveying” แก่นิสิตระดับปริญญา
ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, University of Danang และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนิสติ ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์
ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการ ณ ห้อง
ประชุม EN-217 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
ประจําปี 2554
โดยมี รศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นิสิตให้
รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตนในการฝึกงาน ได้รับความรู้จากการฝึกงาน และได้ทราบปัญหาในการออกไป
ปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 3 ในสาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
การผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
เวลา 13.00 น . ณ ห้องประชุมEn–217 ที่ผ่านมา
2.ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานวันครบรอบ 13 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น
นําโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน
ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวน 9 รูป ณ บริเวณลานชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมทําบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล และในเวลา 18.00 น. ได้มีงานเลี้ยง 13ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ "เพราะรัก จึงจัดให้" ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งมีการแสดงจากนิสิตปัจจุบัน และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ที่ผ่าน
มา
3. รายงานประจําปี 2554
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี 2554
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้คณะแพทย์ศาสตร์จงึ ใคร่ขอเผยแพร่รายงานประจําปี 2554 เพื่อเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

-24.อื่นๆ
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีพิธีลงนามบันทึกรับทราบและส่งมอบงาน
ในหน้าที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ได้ส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช และได้มีการมอบของที่ระลึกแด่
ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล และ รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ห้องประชุม En 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม En 204 ที่ผ่านมา
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัครเป็นสถาบัน
สมทบเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทยศาสตร์นั้น
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (ศ.ศ.สพ.) ได้พิจารณาเห็นชอบให้คณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันสมทบเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตว
แพทย์ได้โดยมีรหัสสถาบันเป็น B0088/2555 โดยจะต้องจัดกิจกรรมที่มเี นื้อหาเกี่ยวช้องกับวิชาชีพการสัตว
แพทย์ ตามความหมายของคําว่า “วิชาชีพการสัตวแพทย์” ในพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พุทธศักราช
2545 และ ศ.ศ.สพ.ตามเงื่อนไขเอกสารแนบ ศ.ศ.สพ.-สพ.สภ. 107/2555
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์
1. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร คณบดี
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้แทนมูลนิธิวัฒนธรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล
ระดั บจั ง หวัด รั บ โล่ บุ ษ บกทองแดง
จากนายสุร ะ เตชะทั ต ที่ป รึ ก ษารั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
วัฒนธรรม ในงานสัมมนา “สมาคม มูลนิธิที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม” ณ ห้อง เจ้าพระยา
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติส มาคม
มู ล นิ ธิ ที่มี ผ ลงานดีเ ด่ น ด้า นวัฒ นธรรม
โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างขวัญ
กําลังใจให้กับองค์กรเครือข่ายสมาคมมูลนิธิที่ดําเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและสาธารณประโยชน์ให้กับ
สังคม

ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสํานักงานอธิการบดี
ตามที่สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดการด้วยระบบ ISO
9001:2008 ตั้ งแต่ ปีง บประมาณ 2554 จนถึ ง ปี 2 555 โดยมี การกํ า หนดแผนการดํ า เนิ นงานตามขั้น ตอน
มาตรฐาน ISO 9001:2008 และมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1
หน่วยงาน คือ กองบริการการศึกษา และในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ อีกจํานวน 4
หน่วยงาน ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล สํานักตรวจสอบภายใน กองคลังและพัสดุ และกองแผนงาน
โดยจะมีการจัดโครงการทบทวนการดําเนินงานระบบคุณภาพ ISO
9001:2008 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ก่อนที่จะรับการตรวจรักษาระบบสําหรับ
หน่วยงานที่ผ่านการรับรองในช่วงวันที่ 23-26 เมษายน 2555 และสําหรับหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการรับรองจะ
ได้ประสานการดําเนินงานอีกต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

สรุปโครงการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดการด้วยระบบ ISO 9001 : 2008
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2555
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555)
..................................................................................................................................................
สํานักงานอธิการบดีได้ประกาศนโยบายและคุณภาพ ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดแผนการดําเนินการตามขั้นตอนมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างต่อเนื่องมาตลอด
ปีงบประมาณ 2554 และ 2555 และมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ในปีงบประมาณ 2554 คือ กองบริการการศึกษา
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 เป็นหน่วยงานแรกของสํานักงานอธิการบดี และในปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ได้
รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อีกจํานวน 4 หน่วยงาน รายละเอียดผลการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2008 ดังนี้
1. สํานักตรวจสอบภายใน ขอรับการประเมินในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผลประเมินผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2008 แบบไม่มีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554
2. กองทะเบียนและประมวลผล
ขอรับการประเมินในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผลประเมินผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 แบบไม่มีเงื่อนไข และดีเยี่ยม โดยมีความโดนเด่นในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554
3. กองคลังและพัสดุ ขอรับการประเมินในวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผลประเมินผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2008 แบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีความโดนเด่นในด้านการทํางานเป็นทีม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554
4. กองแผนงาน ขอรับการประเมินในวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2555 ผลประเมินผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2008 แบบไม่มีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
โดยทั้ง 4 หน่วยงานได้รับรองมาตรฐานจากบริษัท NQA CS (THAILAND) CO.,LTD. เช่นเดียวกับกองบริการการศึกษา และใน
เดือนเมษายน/มิถุนายน 2555 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ต้องดําเนินการรับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบมาตรฐานจากองค์กร
ภายนอก ครั้งที่ 1 ดังรายละเอียดนี้
1. กองบริการการศึกษา รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555
2. กองทะเบียนและประมวลผล รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
3. สํานักตรวจสอบภายใน รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555
4. กองคลังและพัสดุ รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555
5. กองแผนงาน รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ส่วนหน่วยงานที่เหลือ ได้แก่ 1) กองกิจการนิสิต 2) กองกลาง 3) กองการเจ้าหน้าที่ 4) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
5) กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และ 6) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระหว่างดําเนินการพัฒนา
ระบบคุณภาพ โดยสํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการประสานงานสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อกระตุ้นและพัฒนาการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 นี้จะมีการจัดโครงการทบทวนการดําเนินงานระบบคุณภาพ ISO
9001:2008 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทักษะ และความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรอง/รักษามาตรฐาน ISO
9001:2008 และเป็นการทบทวนฝ่ายบริหารของหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 แล้ว และเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขอรับรองมาตรฐานฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผู้รายงาน.........................................................
(นางสาวอาทิตยา ลาภผลพูนทวี)
วันที่.....16....เดือน..มีนาคม...พ.ศ. 2554....

หัวหน้าหน่วยงาน.........................................................
(นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด)
วันที่.....16....เดือน..มีนาคม...พ.ศ. 2554....

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 1295
ที่ ศธ 0530.1/67
วันที่ 16 มีนาคม 2555
เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพการจัดการด้วยระบบ ISO 9001 : 2008 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2555
เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามที่สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ดํา เนิน การโครงการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพการจัด การด้ ว ยระบบ ISO
9001:2008 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึง ปี2555 โดยมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตามขั้นตอนมาตรฐาน
ISO 9001:2008 และมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1 หน่วยงาน คือ
กองบริการการศึกษา และในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ อีกจํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กอง
ทะเบียนและประมวลผล สํานักตรวจสอบภายใน กองคลังและพัสดุ และกองแผนงาน โดยจะมีการจัดโครงการ
ทบทวนการดําเนินงานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1
ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ก่อนที่จะรับการตรวจรักษาระบบสําหรับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองในช่วงวันที่ 2326 เมษายน 2555 และสํ า หรั บ หน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นการรั บ รองจะได้ ป ระสานการดํ า เนิ น งานอี ก ต่ อ ไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด)
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสํานักวิทยบริการ
ด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 บริการเชิงรุกแก่นิสิตฝ่ายการศึกษานอกที่ตั้งห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์
สํานักวิทยบริการ ออกให้บริการเชิงรุกในโครงการ Proactive Information Service ปี 2
เพื่อแนะนําการใช้สารสนเทศทางวิชาการ และการใช้บริการของสํานักวิทยบริการให้กับนิสิต อาจารย์ บุคลากร
ฝ่ายการศึกษานอกที่ตั้งห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ออกให้บริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
08.00 - 16.00 น. กําหนดออกให้บริการ 6 ครั้ง โดยออกให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2555
ณ บริเวณโรงอาหารและอาคาร 3 คณะการบัญชีและการจัดการ เขตพื้นที่ในเมือง ออกให้บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศเคลื่อนที่ รับสมัครสมาชิกห้องสมุดและสมาชิก PULINET ฟรี สมัครสมาชิกยืมระหว่าง
ห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือได้จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ดาวน์โหลด full text งานวิจัย วิทยานิพนธ์
ไทยและ ต่างประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง อ่าน full text จากวารสารออนไลน์ อ่านหนังสือออนไลน์
(e-Books) ได้เอง บริการ Document Delivery ค้นข้อมูลภายนอกด้วยโปรแกรม SSL-VPN และบริการ
อื่น ๆ พร้อมรับเอกสารการเรียนรู้สารสนเทศได้ด้วยตนเอง และจะออกให้บริการอีก 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31
มีนาคม - 1 เมษายน 2555, วันที่ 7-8 เมษายน 2555, วันที่ 21-22 เมษายน 2555, วันที่ 29 เมษายน 2555
และวันที่ 12 พฤษภาคม 2555

บริการวิชาการแก่ชุมชน
 คณะพยาบาลศึกษาดูงานประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพและบุคลากร พร้อมบุคลากรกลุม่ งาน
คอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ ณ ห้องประชุมสํานักงานเลขาฯอาคารสํานักวิทยบริการ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงานสํานักวิทยบริการ

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ พร้อมรองผูอ้ ํานวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ให้การต้อนรับ อาจารย์
และบุคลากรจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานสํานักวิทยบริการ ด้านงานประกันคุณภาพ งาน
บริการ งานเทคนิค งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2555 เวลา 13.00น. - 16.30น.

 ร่วมแสดงความยินดีในพิธสี ่งมอบงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. ดร.สุริทอง ศรีสะอาด ผู้อาํ นวยการสํานักวิทยบริการ
และคณะเข้ามอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสพิธีส่งมอบงาน ระหว่างศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง
ประชุม EN 204 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 บริการห้องสมุดเคลื่อนทีร่ ่วมกับจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบให้สํานักวิทยบริการร่วมออกโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยนําเอากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูอ้ าทิ
หนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรม, เกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการอ่านสําหรับเยาวชน, รูปภาพระบายสี, ชุดวิดีทัศน์
ส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการคิดเร็วทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหนังสือทํามือ และงานประดิษฐ์
ดอกไม้จากกระดาษซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและประชาชนให้ความสนใจจํานวนมาก

 อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้บริการวิชาการด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่ผู้สนใจทัว่ ประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ เป็น
ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "นวัตกรรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM กับมาตรฐานสากล
และการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้" รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานสถาบัน

ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ จํานวน 33 คน ได้แก่ โรงเรียน, โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น มุกดาหาร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ แพร่ ลําปาง กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี ห้องสมุดทันตกรรม
สถาบันทันตกรรม นนทบุรี ห้องสมุดศรีสังวาล สถาบันประสาทวิทยา สถาบันกัลยาราชนครินทร์
กรุงเทพมหานคร และองค์การเมืองแม่น้ําโขง จากสปป.ลาว และในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการ ได้เป็นประธานปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ พร้อมรองผูอ้ ํานวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน 49 คน ซึ่งได้รับฟังบรรยายความรู้ด้านงานเทคนิค
สารสนเทศ งานบริการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการจัดให้บริการ
ในส่วนต่าง ๆ ของสํานักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 -11.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ กําหนดทําบุญคณะในวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555 ณ วัดป่ากู่แก้ว
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ 9 รูป นําโดยที่ปรึกษา
คณะ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรนิสิต เภสัชศาสตร์
ทุกชั้นปี และสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมการสัมมนานานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย
เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปราชการ ณ University of Hyderabad เมือง
Hyderabad ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อ Language, Society and
Culture in Asian Contexts ครั้งที่ 2 ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
University of Hyderabad ได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาร่วมกัน การจัดสัมมนาในปีนี้ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและได้รับการตอบรับจากนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันทั่วโลกกว่า 10 ประเทศ
อาทิ ญี่ปุ่น จีน สเปน อังกฤษ เนปาล ศรีลังกา อิหร่าน รัสเซีย ฝรั่งเศส มาเก๊า อินเดีย และ ไทย เป็นต้น มี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้นําเสนอในการสัมมนาครั้งนี้จํานวน 33 เรื่อง จากจํานวนทั้งหมดกว่า 120
ผลงาน
ในปีนี้คณาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับคัดเลือก
ให้นําเสนอผลงานรวมทั้งหมด 7 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็นผลงานจากคณาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและ
ภาษาศาสตร์ จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่
(1) Ms. Pornthip Supanfai ในหัวข้อ Thai Students’ English Collocation Awareness and
Collocational Ability: A Case Study of Second Year Students Majoring in English for
International Communication at Mahasarakham University Collocational Patterns in Thai
Learners’ Writing
(2) Ms. Nawarat Sapanuchart ในหัวข้อ Undergraduate Students’ Purchasing Decision on
Mobile Phones: The Influence of Word-Of-Mouth Communication
(3) Mr. Theera Roungtheera ในหัวข้อ Cultural Reflection from Cooking Terms in
Northeastern Thai
(4) Assoc.Prof.Dr. Wajuppa Tossa ในหัวข้อ Preservation and Revitalization of Local
Wisdom through Empowering Young People and Traditional Storytellers
(5) Dr. Sirisuda Siripukdi ในหัวข้อ Teaching French as a Foreign Language: A Critical
Analysis of Echo A1 Textbook in Mahasarakham University
(6) Ms. Wijitra Eastham ในหัวข้อ Error Analysis in English Personal Letters Written by
Second-Year Business English Students from Mahasarakham University
ในส่ ว นของผลงานของนิ สิ ต นั้ น ในปี นี้ นิสิ ต ระดับ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาสั งกั ด ภาควิ ช าภาษาตะวัน ตกและ
ภาษาศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้นําเสนอจํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ Mr. Rangsawoot Matwangsaeng ในหัวข้อ
Lexical Input in Thai Primary School Course Books: A Corpus Study
นับได้ว่าบุคลากรดังกล่าวของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ
บนเวที ร ะดั บ นานาชาติ ไ ด้ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม ซึ่ ง ผลงานทางวิ ช าการของบุ ค ลากรเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ การชื่ น ชมจาก
นั ก วิ ช าการประเทศต่ า งๆ มากมาย และถื อ เป็ น การสร้ า งชื่ อ เสี ย งในระดั บ นานาชาติ ใ ห้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามอีกทางหนึ่งด้วย
ในอีกสองปีข้างหน้า คือ ปี ค.ศ. 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อ Language, Society and
Culture in Asian Contexts ครั้งที่ 3 ร่วมกับ University of Hyderabad เช่นเคย ซึ่งจะมีกําหนดจัดขึ้นที่

-2มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานพร้อมด้วยนักวิชาการระดับนานาชาติได้มีมติ
เห็นชอบให้คงรูปแบบและประเด็นหัวข้อการนําเสนอบทความทางวิชาการไว้เช่นเดิม และเสนอแนะให้ขยาย
ขอบเขตเนื้อหาของผลงานวิชาการให้ครอบคลุมด้านการนําเทคโนโลยีมาพัฒนา ส่งเสริม และ/หรือเผยแพร่งาน
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเอเชียให้มากขึ้น
นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นํา
โดย ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้หารือกับคณะผู้บริหารของคณะ
มนุษยศาสตร์ University of Hyderabad ได้แก่ Prof. Mohan G. Ramanan คณบดี Prof. Tutan
Mukherjee หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ Prof. J. Prabhakara Rao
ผู้อํานวยการ Centre for Study of Foreign Languages ผลการหารือสรุปว่า ทั้งสองภาคียินดีที่จะดําเนิน
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการโดยจะขยายผลให้มีความหลากหลายและเพิ่มความเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป อาทิ
การส่งนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ไปอบรม หรือ ทําวิจัยระยะสั้น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในบาง
สาขาวิชาเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน แล้วแต่กรณีและวัตถุประสงค์ของแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ อาจารย์หทัย ไชยงาม อาจารย์สังกัด
ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตกและภาษาศาสตร์ ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระสานงานการสั ม มนาวิ ช าการนานาชาติ
Language, Society and Culture in Asian Contexts ตั้งแต่ครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนถึงครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม
หมายเหตุ:
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ อาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์/ ที่
ปรึกษาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.อาจารย์ ทม เกตุวงศา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
4.ดร.อินธิสาร ไชยสุข
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์

ภาพประกอบ

ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ/หน่วยงาน รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555)
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ก่อนจะดําเนินการภารกิจใด ส่วน
ราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่
ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ( ป ร ะ จํ า ปี ) ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ที่ ส่ ว นราชการกํ า หนดขึ้ น กอรปกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน “ข้อ 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา”
และตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภา
สถาบั น และผู้ บ ริ ห ารทุ ร ะดั บ ของสถาบั น “ข้ อ 3 ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันหรือคณะ/หน่วยงาน ไป
ยังบุคลากรในหน่วยงาน”
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับความ
เห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2554 วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554
มหาวิทยาลัยได้มีการแปลงแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทํา
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ปี ข อ ง ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
ให้เป็นไปตามภารกิจของคณะ/หน่วยงาน และลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ทราบก้ า วหน้ า ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน และ
กํากับดูแลและให้คําแนะนําการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ศูนย์พัฒนาและ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2554 –29
กุมภาพันธ์ 2555) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
โดยสรุ ป จากผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2554 –29 กุมภาพันธ์ 2555) ผลปรากฏ ดังนี้
1) ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ในภาพรวม มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการทั้ ง สิ้ น 60 ตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งานรอบ 5 เดื อ น มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น งาน
ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 2.3668 เมื่อพิจาณารายยุทธศาสตร์ ผลปรากฏดังตาราง
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่
ทันสมัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล

2) ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ชั้นนํา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

จํานว
นตัวชี้วัด
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อาเซียน
3) ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ชุมชนและสังคม
4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ยกระดับการบริหารธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับ
การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
6) ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
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7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

3

และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รวม
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สรุปผลการประเมินตนเอง ณ เดือนมกราคม 2555 จากทั้งหมด 60
ตัวชี้วัด

2) ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานเท่ากับ 1.0000 คะแนน จํานวน 27 ตัวชี้วัด จําแนกเป็น
2 ส่วน ดังนี้
2.1) ตั ว ชี้ วั ด ที่ ต้ อ งรอระยะเวลาในการดํ า เนิ น งานและ ต้ อ งรอผลการดํ า เนิ น งาน
ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
- ตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ (ก.พ.ร.) (รอผลการทดสอบของนิสิต)
- ตัวชี้วัด 1.3.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (สมศ 1) (รอวันรับพระราชทานปริญญาบัตร)
- ตัวชี้วัด 4.3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (รอการรายงาน
ผลระดับ 5.0000 คะแนน ณ มกราคม 2556

2.2) ตัวชี้วัดที่กําลังดําเนินการ จํานวน 24 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
- ตัวชี้วัด 1.2.4 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ 7)
- ตัวชี้วัด 2.1.3 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ 8)
- ตัวชี้วัด 3.1.3 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ 6)
- ตัวชี้วัด 3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย (สกอ. 4.3)
- ตัวชี้วัด 3.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ 5)
- ตัวชี้วัด 4.1.2 ระดับความสําเร็จของผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1)
- ตัวชี้วัด 4.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17)
- ตัวชี้วัด 4.2.2 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. 12)
- ตัวชี้วัด 4.2.3 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
(สมศ. 12) (อธิการบดี /คณบดี/ผู้อํานวยการสถาบัน-สํานัก-ศูนย์ (ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)
- ตัวชี้วัด 4.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ ภาพรวม/ เงิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (ก.พ.ร.)
- ตัวชี้วัด 4.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินฝากของมหาวิทยาลัย
- ตัวชี้วัด 4.3.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนวิเคราะห์งบประมาณล่วงหน้า
(ตัวชี้วัดตามนโยบาย)
- ตัวชี้วัด 4.3.6 ระดับความสําเร็จของการควบคุมเงินทดลองราชการกับยอดคงเหลือตาม
ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย(ตัวชี้วัดตามนโยบาย)
- ตัวชี้วัด 4.4.1 ระดับความสําเร็จของห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพ แวดล้อม
การเรียนรู้ (สกอ. 2.5)
- ตัวชี้วัด 4.4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ใน blog MSU Show & Share
Your Knowledge
- ตัวชี้วัด 4.5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3)
- ตัวชี้วัด 4.5.5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา (มมส)
- ตัวชี้วัด 4.5.6 ระดับคุณภาพของผลการพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)
- ตัวชี้วัด 4.5.9 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ
- ตัวชี้วัด 4.6.2 ระดับคุณภาพของผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2554 รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15)
- ตัวชี้วัด 5.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล (มมส)
- ตัวชี้วัด 6.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (มมส)
- ตัวชี้วัด 6.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบกายภาพ (มมส)
- ตัวชี้วัด 6.1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสติ ต่อสภาพแวดล้อมและระบบ
กายภาพของมหาวิทยาลัย (มมส)

3) ผลการดําเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ/หน่วยงานจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี จํานวนทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน ผลปรากฏดังนี้
1. คณะ/หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลคะแนนจากการดํ า เนิ น งานตั้ ง แต่ 3 คะแนนขึ้ น ไป
จํานวน 1 คณะ/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 2.32 คือ คณะเทคโนโลยี
2. คณะ/หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลคะแนนจากการดํ า เนิ น งานตั้ ง แต่ 2 คะแนนขึ้ น ไป
จํานวน 16 คณะ/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 37.20
3. คณะ/หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลคะแนนจากการดํ า เนิ น งานตั้ ง แต่ 1 คะแนนขึ้ น ไป
จํานวน 26 คณะ/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 60.46
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และคณะ/หน่ ว ยงาน รอบ 5 เดื อ น
(1 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555)
มติ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน
และรายงานผลการดาเนนงานตามคารบรองการปฏบตราชการคณะ/หนวยงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(รอบ 5 เดอน
เดือน ) (1 ตุตลาคม
ลาคม 2554 - 29 กุกมภาพั
มภาพนธ
นธ์ 2555)
เสนอ
คณะกรรมการบริ
หารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 3 เมษายน 2555
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2554 -29 กุมภาพันธ์ 2555)
ประเด็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์

น้ําหนัก

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

2555

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

1) ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเ 35.00
1.1) ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ

6.00

1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.
2.1)

3.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)

3.00

5 ข้อ
(3 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

2 ข้อ หรือ 3 4 ข้อ หรือ 5
ข้อ
ข้อ

2.7461

0.9611

3.0000

0.1800

5 ข้อ

3

3

0.0900 กองทะเบียนฯ

6 ข้อ

7 ข้อ หรือ 8
ข้อ

3

3

0.0900 กองทะเบียนฯ/สํานัก
ศึกษาทั่วไป/กองกิจการ
นิสิต/บัณฑิตวิทยาลัย

2.5818
2 ข้อ

3 ข้อ

ตัวชี้วัด

4 ข้อ

1.2) อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิท 11.00
1 ข้อ

ผู้รับผิดชอบ

1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)

3.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

4 ข้อ

1.2.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2)

3.00

ระดับ 3.5

1.2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ก.พ.ร.)

2.00

ร้อยละ 60

40

50

60

1.2.4 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
(สมศ 7)

3.00

ร้อยละ 10

8

9

10

1.3) ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

9.00

1.3.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ 1)

3.00

ร้อยละ 83

70

76.5

83

91.5

100

64.47

1

1.3.2 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ 3)

3.00

ร้อยละ 25

5

15

25

35

45

41.71

4.6710

0.2840

5 ข้อ

3

3

5

4

4.800

80

100

29.69

1

0.0200 บัณฑิตวิทยาลัย/สํานัก
ศึกษาทั่วไป

15

20

0.14

1

0.0300 กองการเจ้าหน้าที่

3.51

3.2945

0.0900 กองทะเบียนฯ/สํานัก
ศึกษาทั่วไป/กองกิจการ
นิสิต/บัณฑิตวิทยาลัย
0.1440 กองทะเบียนฯ

0.2965
0.0300 กองแผนงาน

0.1401 บัณฑิตวิทยาลัย

2/11
ประเด็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์

1.3.3 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์ (สมศ 4)

น้ําหนัก

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

2555

3.00

ร้อยละ 50

เกณฑ์การให้คะแนน
1
30

2
40

1.4 เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและ

9.00

1.4.1 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ (สมศ. 16.2)

2.00

ระดับ 4.15

3.51

1.4.2 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (สกอ. 3.1)

2.00

7 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

1.4.3 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)

2.00

6 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

2.00

4 ข้อ
(4 คะแนน)

1 ข้อ

1.4.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3
ดี (3D) (กระทรวงศึกษาธิการ)

1.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1

3.83

3
50

4.15

4
75

5
100

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
80.31

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

4.2126

0.1264 บัณฑิตวิทยาลัย

2.2292

0.2006
0.0506 กองทะเบียนฯ

4.64

5

4

2.5313

6 ข้อ

7 ข้อ

2 ข้อ

2

0.0400 กองกิจการนิสิต/กอง
ประชาสัมพันธ์ฯ

3 หรือ 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

2 ข้อ

2

0.0400 กองกิจการนิสิต/บัณฑิต
วิทยาลัย/ศูนย์ประกันฯ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

2 ข้อ

2

0.0400 กองกิจการนิสิต

2

3

4

5

3

3

0.0300 กองกิจการนิสิต

2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ

2) ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคต 10.00

2.1500

0.2150

2.1) เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและชุมชนสอดค 10.00

2.1500

0.2150

2.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.
5.1)

1.50

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

3

3

0.0450 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

2.1.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)

1.50

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

3

3

0.0450 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

2.1.3 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
(สมศ 8)

2.00

ร้อยละ 25

10

15

20

25

30

กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0200 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

2.1.4 ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ 9)

2.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

3

3

0.0600 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน (สมศ. 18)

3.00

1.5000

0.0450

3/11
ประเด็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

2555

2.1.5.1 ระดับความสําเร็จของผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

1.50

4 ข้อ
(4 คะแนน)

2.1.5.2 ระดับความสําเร็จของผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

1.50

5 ข้อ
(5 คะแนน)

ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1 ข้อ

2
2 ข้อ

3
3 ข้อ

4
4 ข้อ

5
5 ข้อ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
2

0.0300 ศูนย์ประกันฯ/กอง
กิจการนิสิต และทุกคณะ
วิชา

1 ข้อ

1

0.0150 ศูนย์ประกันฯ/กอง
ส่งเสริมการวิจัยฯ/ศูนย์
นวัตกรรมไหม/โครงการ
อนุรักษ์ใบลาน

16.00

3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(สกอ. 4.1)

4.00

8 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)
3.1.3 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
(สมศ 6)

4.00

4 ข้อ
(4 คะแนน)
ร้อยละ 20

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3)

4.00

3.1.4.1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บาท/
คน)
3.1.4.2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (บาท/คน)

1.30

60,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1.30

50,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

3.1.4.3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(บาท/คน)

1.40

25,000

15,000

20,000

25,000

35,000

50,000

3.2) เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์ให้สามารถทํางา
3.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ 5)

4.00

2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 หรือ 7 ข้อ ครบ 8 ข้อ

ตัวชี้วัด

2 ข้อ

3) ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 20.00
3.1) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ

2.0000

0.4000

2.2500

0.3600

3 ข้อ

3

0.1200 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5 ข้อ

4 ข้อ

4

0.1600 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ร้อยละ 30

กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0400 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

1.0000

0.0400 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

กําลัง
ดําเนินการ
กําลัง

1

0.0130

1

0.0130

1

0.0140

4.00

1.0000

0.0400

4.00

1.0000

0.0400 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

กําลัง
ดําเนินการ

3.2.1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.30

ร้อยละ 20

10

15

20

30

40

กําลัง

1

0.0130

3.2.1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.30

ร้อยละ 20

10

15

20

30

40

กําลัง

1

0.0130

3.2.1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.40

ร้อยละ 10

-

5

10

20

30

กําลัง
ํ ิ

1

0.0140
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ประเด็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ
4.1) มีกระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยสอดคล้องตามอัตลักษณ์

น้ําหนัก

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

2555

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

20.00

1.9535

0.3907

3.00

1.6667

0.0500

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

4.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.
1.1)

1.00

9 ข้อ
1 หรือ 2 ข้อ 3 หรือ 4 ข้อ 5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ
(5 คะแนน)

9 ข้อ

6 ข้อ

3

0.0300 กองแผนงาน/ศูนย์
ประกันฯ

4.1.2 ระดับความสําเร็จของผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ์ (สมศ. 16.1)

1.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

1 ข้อ

1

0.0100 ศูนย์พัฒนาและประกันฯ

4.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17)

1.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

1 ข้อ

1

0.0100 ศูนย์พัฒนาและประกันฯ

4.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

3.00

2.0000

4.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1)

1.00

7 ข้อ
(5 คะแนน)

4.2.2 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามหน้าที่ของสภา
สถาบัน (สมศ. 12)
4.2.3 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. 12) (อธิการบดี /คณบดี/
ผู้อํานวยการสถาบัน-สํานัก-ศูนย์ (ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

1.00
1.00

4.3) มีระบบบริหารการเงินอย่างยั่งยืน

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ

6 ข้อ

0.0600

7 ข้อ

6 ข้อ

4

0.0400 งานการประชุม

5 คะแนน

4.41

1

0.0100 งานการประชุม

5 คะแนน

4.25

กําลัง
ดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0100 งานการประชุม

4.00

1.5000
7 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

4 ข้อ

3

0.0600

4.3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)

1.00

4.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/
ภาพรวม/ เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง
2555 (ก.พ.ร.)

1.00

4.3.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน

0.25

ร้อยละ 78

66

69

72

75

78

กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0025 กองคลังฯ

4.3.2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

0.25

ร้อยละ 95

91

92

93

94

95

26.26

1

0.0025 กองคลังฯ

1.0000

0.0300 กองแผนงาน/ กองคลัง
ฯ/สํานักตรวจสอบภายใน
0.0100

5/11
ประเด็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

2555

4.3.2.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน

0.25

ร้อยละ 100

4.3.2.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

0.25

4.3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน
1
86

2
89.5

3
93

4
96.5

5
100

ร้อยละ
100

60

70

80

90

0.50

ระดับ 5

1

2

3

4.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินฝากของมหาวิทยาลัย

0.50

25 ล้าน

21

22

4.3.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนวิเคราะห์
งบประมาณล่วงหน้า (ตัวชี้วัดตามนโยบาย)

0.50

ระดับ 5

1

4.3.6 ระดับความสําเร็จของการควบคุมเงินทดลองราชการกับ
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย(ตัวชี้วัดตาม
นโยบาย)

0.50

ระดับ 5

1

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
1

0.0025 กองคลังฯ

100

กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0025 กองคลังฯ

4

5

1

1

0.0050 กองคลังฯ

23

24

25

1

1

0.0050 กองคลังฯ

2

3

4

5

1

1

0.0050 กองแผนงาน

2

3

4

5

กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0050 กองคลังฯ

1.7000

4.4.1 ระดับความสําเร็จของห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)

0.70

7 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

4.4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.
7.3)

0.70

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

4.4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ใน blog MSU
Show & Share Your Knowledge

0.60

5
1
2
3
4
5
(ร้อยละ 90) (ร้อยละ 50) (ร้อยละ 60) (ร้อยละ 50) (ร้อยละ 80) (ร้อยละ 90)

6.00

4.5.1 ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)

0.70

2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

กําลัง
ดําเนินการ

1

4 ข้อ

5 ข้อ

3

3

36.40

1
2.2783

7 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

ตัวชี้วัด

30.66

4.4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้องและเชื่อมโยงครอบ 2.00

4.5) มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง

ผู้รับผิดชอบ

2 ข้อ

3 หรือ 4 ข้อ 5 หรือ 6 ข้อ

7 ข้อ

3 ข้อ

3

0.0340
0.0070 สํานักคอมฯ/ สํานักวิทย
บริการ/ สํานักศึกษา
ทั่วไป/ กองอาคารฯ /
กองทะเบียนฯ/ กอง
กิจการนิสิตฯ
0.0210 สํานักคอมฯ /กอง
แผนงานฯ / กองส่งเสริม
การวิจัยฯ/กองคลังฯ/
กองทะเบียนฯ
0.0060 ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา
0.1367
0.0210 กองการเจ้าหน้าที่
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ประเด็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

2555

4.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.
2.2)

0.70

ร้อยละ 48

4.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มมส)

0.65

ร้อยละ 6

4.5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
(สกอ. 2.3)

0.70

ร้อยละ 60

4.5.5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มมส)

0.65

4.5.6 ระดับคุณภาพของผลการพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)

ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน
1
36

2
39

3
42

4
45

5
48

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

46.35

4.4437

0.0311 กองการเจ้าหน้าที่

6

3.50

2.9167

0.0190 กองการเจ้าหน้าที่

60

22.58

1

0.0070 กองการเจ้าหน้าที่

ร้อยละ 12

12

2.45

1.0208

0.0066 กองการเจ้าหน้าที่

0.70

ระดับ 5

6

กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0070 กองการเจ้าหน้าที่

4.5.7 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)

0.65

6 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

กําลัง
ดําเนินการ

1

5 ข้อ

6 ข้อ

2 ข้อ

2

0.0130 กองแผนงาน

4.5.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
(สกอ. 7.2)

0.65

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

4 ข้อ

4

0.0260 ศูนย์พัฒนาและประกันฯ

4.5.9 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ

0.60

5

กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0060

2.5000

0.0500

4.6) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

40

45

55

2.00

4.6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ. 9.1)

1.00

8 ข้อ
(4 คะแนน)

4.6.2 ระดับคุณภาพของผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2554 รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15)

1.00

ระดับ 4.51

5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพ 5.00
5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

35

5.00

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 8 ข้อ
6 ข้อ

9 ข้อ

7 ข้อ

4

0.0400 ศูนย์พัฒนาและประกันฯ

4.51

กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0100 ศูนย์พัฒนาและประกันฯ

3.0000

0.1500

3.0000

0.1500
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ประเด็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

2555

5.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล (มมส)

2.50

ระดับ 5

5.1.2 ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลสากลที่
ได้รับการยอมรับในอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มมส)

2.50

ระดับ 5
(ได้รับการ
จัดอันดับดี
ขึ้น)

ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์

6) ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

5.00

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

−

−

−

−

ระดับ 5
(ได้รับการ
จัดอันดับดี
ขึ้น)

ผลการ ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

1

1

0.0250 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ฯ

5

5

0.1250 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ฯ

2.0000

0.1000

2.0000

0.1000

6.1) เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของการจัดอัน

5.00

6.1.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ประโยชน์จากขยะ (มมส)

1.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

2

2

0.0200 กองอาคารฯ

6.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย (มมส)

1.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1

2

3

4

5

1

1

0.0100 กองอาคารฯ

6.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบ
กายภาพ (มมส)

1.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1

2

3

4

5

1

1

0.0100 กองอาคารฯ

6.1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อ
สภาพแวดล้อมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย (มมส)

1.00

ระดับ 4.51

4.51

กําลัง
ดําเนินการ

1

0.0100 กองอาคารฯ

6.1.5 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมและระบบกายภาพของ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Green University
Ranking (มมส)

1.00

ได้รับการจัด
อันดับ จาก
GUR

ได้รับการจัด
อันดับ จาก
GUR

5

5

0.0500 กองอาคารฯ

-

-

-

-

7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญ

5.00

3.0000

0.1500

7.1) เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

5.00

3.0000

0.1500

7.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)

1.50

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ หรือ 6
ข้อ

3

3

0.0450 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

7.1.2 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ 10)

1.50

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

3

3

0.0450 กองส่งเสริมการวิจัยฯ

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปวัฒนธรรม (สมศ. 11)

2.00

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

3

3

0.0600 กองอาคารฯ

ตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัด

100.00

2.3668
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สรุปคะแนนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 ของคณะ/หน่วยงาน
ลําดับที่
คณะ/หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มกราคม 2555
คะแนน

คะแนนผลประเมินตนเอง
กุมภาพันธ์ 2555
คะแนนประเมินตนเอง หักคะแนนรายงาน
ผลช้ากว่ากําหนด
(0.05 : วัน)

คะแนนคงเหลือ
สุทธิ

หมายเหตุ
(+เพิ่มขึ้น)
( - ลดลง )
(๏เท่าเดิม)

1.6100

-

-

2.3668

+

1.2392
1.8093
2.7719
1.5442
1.7424
1.7277
1.6430
1.7885

1.7501
2.0664
2.7843
1.5482
1.8678
1.9338
1.9172
1.8035

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.7501
2.0664
2.7843
1.5482
1.8678
1.9338
1.9172
1.8035

+
+
+
+
+
+
+
+

1.6301
3.3409
1.8636
2.0315

2.1051
3.4559
2.5322
1.9290

0.00
0.00
0.00
0.00

2.1051
3.4559
2.5322
1.9290

+
+
+
-

ระดับคณะ/หน่วยงาน
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 คณะศึกษาศาสตร์
3 คณะการบัญชีและการจัดการ
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 คณะวิทยาศาสตร์
10 คณะเทคโนโลยี
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
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ลําดับที่
คณะ/หน่วยงาน

13 คณะวิทยาการสารสนเทศ
14 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
15 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
16 คณะแพทยศาสตร์
17 คณะเภสัชศาสตร์
18 คณะพยาบาลศาสตร์
19 คณะสาธารณสุขศาสตร์
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
หน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
23 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
24 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
25 สํานักบริการวิชาการ
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
26 บัณฑิตวิทยาลัย

มกราคม 2555
คะแนน

คะแนนผลประเมินตนเอง
กุมภาพันธ์ 2555
คะแนนประเมินตนเอง หักคะแนนรายงาน
ผลช้ากว่ากําหนด
(0.05 : วัน)

คะแนนคงเหลือ
สุทธิ

หมายเหตุ
(+เพิ่มขึ้น)
( - ลดลง )
(๏เท่าเดิม)

1.6087
1.7687
1.9585

1.6612
1.9496
2.2760

0.00
0.00
0.00

1.6612
1.9496
2.2760

+
+
+

1.2650
1.7113
1.3681
1.5409
1.9916

1.4100
1.8977
2.0856
2.2377
2.5669

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.4100
1.8977
2.0856
2.2377
2.5669

+
+
+
+
+

1.0000
2.8171

1.0000
2.9066

0.00
0.00

1.0000
2.9066

๏
+

1.2500
1.7782
2.6500

2.3600
1.9646
2.7000

0.00
0.00
0.00

2.3600
1.9646
2.7000

+
+
+

1.0143

2.0800

0.00

2.0800

+
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ลําดับที่
คณะ/หน่วยงาน

มกราคม 2555
คะแนน

คะแนนผลประเมินตนเอง
กุมภาพันธ์ 2555
คะแนนประเมินตนเอง หักคะแนนรายงาน
ผลช้ากว่ากําหนด
(0.05 : วัน)

คะแนนคงเหลือ
สุทธิ

หมายเหตุ
(+เพิ่มขึ้น)
( - ลดลง )
(๏เท่าเดิม)

27 สํานักศึกษาทั่วไป
28 สํานักวิทยบริการ
29 สํานักคอมพิวเตอร์
30 สํานักงานอธิการบดี
หน่วยงานสนับสนุนสังกัดสํานักงานอธิการบดี
31 กองกลาง
32 กองคลังและพัสดุ
33 กองแผนงาน
34 กองกิจการนิสิต
35 กองการเจ้าหน้าที่
36 กองอาคารสถานที่
37 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
38 กองบริการการศึกษา
39 กองทะเบียนและประมวลผล
40 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

1.1200
1.7225
1.4050
1.2079

1.8921
1.7553
1.6300
1.8819

0.00
0.00
0.00
0.00

1.8921
1.7553
1.6300
1.8819

+
+
+
+

1.4770
1.2750
1.6268
1.6600
1.1072
0.9277
1.0053
1.5989
1.4527
1.0049

1.7580
1.5751
2.0175
1.8804
1.9633
1.8063
1.4921
1.8171
1.8996
2.7810

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.7580
1.5751
2.0175
1.8804
1.9633
1.8063
1.4921
1.8171
1.8996
2.7810

+
+
+
+
+
+
+
+
+

41 สํานักตรวจสอบภายใน
42 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

1.6736
1.9898

1.7967
2.4730

0.00
0.00

1.7967
2.4730

+
+
+
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ลําดับที่
คณะ/หน่วยงาน

มกราคม 2555
คะแนน

หน่วยเสริมศึกษา
43 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.8953
หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบบริหารยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

คะแนนผลประเมินตนเอง
กุมภาพันธ์ 2555
คะแนนประเมินตนเอง หักคะแนนรายงาน
ผลช้ากว่ากําหนด
(0.05 : วัน)

2.0600

0.00

คะแนนคงเหลือ
สุทธิ

หมายเหตุ
(+เพิ่มขึ้น)
( - ลดลง )
(๏เท่าเดิม)

2.0600

+

5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน
1.ข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามที่ สํ า นั ก งบประมาณ ได้ แ จ้ ง เวี ย นให้ แ ต่ ล ะส่ ว นราชการ จั ด ทํ า รายละเอี ย ดคํ า ขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนให้แต่ละ
หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณฯ พร้อมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมตามแต่
ละรายการโดยคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 1,888,002,400 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านสอง
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.88 จําแนกตามมิติค่าใช้จ่าย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
มิติค่าใช้จา่ ย
จัดสรร 2555 กรอบวงเงิน
เพิ่ม/ลด
2556
(ร้อยละ)
1. รายจ่ายประจําขั้นต่ํา
573.4133
612.7714
6.86
2. รายจ่ายตามภาระผูกพัน
182.3743
153.8135
-15.66
3. รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน
153.5643
895.6146
483.22
4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (นโยบายรัฐบาล)
16.6964
225.8029
1,252.40
รวม
926.0483
1,888.0024
103.88
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการขอรับจัดสรรจาก
สํานักงบประมาณ อาจมีการปรับลดวงเงินตามกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรในภาพรวมของประเทศ
โดยในเบื้องต้นจะปรับลดวงเงินค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นลําดับแรก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอให้
แต่ ล ะหน่ ว ยงานได้ ท บทวนความจํ า เป็ น และจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานประกอบการจั ด ทํ า
รายละเอี ย ดคํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ป ระจํ า ปี เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ทั้งนี้ตามปฏิทินการจัดทํางบประมาณคาดว่าจะ
สามารถทราบวงเงินที่ได้รับจัดสรรประจําปี ประมาณสิ้นเดือนเมษายน 2555 และมหาวิทยาลัยจักได้แจ้งที่
ประชุมทราบต่อไป
(รายละเอียดตามกปรากฏตามเอกสารแนบ)
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2555
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2554 ได้มีมติ อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนงบประมาณรวม
ทั้ ง สิ้ น 3,028,720,930 บาท จํ า นวนเงิ น รายได้ ทั้ ง สิ้ น 2,066,969,530บาท จํ า นวนเงิ น แผ่ น ดิ น ทั้ ง สิ้ น
961,751,400 บาท และได้ ใ ห้ ค ณะ/ หน่ วยงาน รายงานผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ รายเดื อน ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณ กํากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

-2ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิตและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ

การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อการศึกษา

การศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิตและ
ความเท่าเทียมกันในสังคม

การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

การอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรม

การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพารวมถึงอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ให้นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ
เป้าหมายกระทรวง
เล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม
หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ

ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
สิทธิที่กําหนดไว้

ประชาชนได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก ร่วม
อนุรักษ์ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน
เป้าหมายหน่วยงาน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ
เล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม
หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิที่กําหนดไว้

เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และ
วิชาการของสังคมและภาค
ส่วนต่างๆ ในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ

มีความรักและภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและ
สังคม

ผลผลิต

คําขอ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
โครงการจัดการเรียนการสอนโดย
ระดับอนุบาลจนจบ
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.993

15.8099

ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

15.0000

ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สุขภาพ

253.6848

488.9799

ผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์
และพยาบาลเพิ่ม

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้

673.4596

391.2491

19.5141

25.3120

รวมกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คําขอตั้งงบประมาณ 1,888.0024 ล้านบาท

ข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งบประมาณปี 2555
ข้อเสนอกรอบวงเงินปี 2556
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
ประเภทรายจ่าย

จัดสรร

กรอบวงเงิน

2555

2556

งบประมาณ

ร้อยละ

573,413,300

612,771,400

39,358,100

2. รายจ่ายตามภาระผูกพัน

182,374,300

153,813,500 -

28,560,800 -

3. ภารกิจพื้นฐาน

153,564,300

895,614,600

742,050,300

483.22

16,696,400

225,802,900

209,106,500

1,252.40

926,048,300

1,888,002,400

961,954,100

103.88

รวมงบประมาณ
งบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น

จัดสรร

กรอบวงเงิน

2555

2556

103.88

เพิ่มลด

1. รายจ่ายประจําขั้นต่ํา

4. ภารกิจยุทธศาสตร์

926,048,300 บาท
1,888,002,400 บาท
961,954,100 บาท

6.86
15.66

เพิ่มลด
งบประมาณ

รายละเอียดคําชี้แจง
ร้อยละ

926,048,300

1,888,002,400

961,954,100

103.88

210,775,900

217,509,500

6,733,600

3.19

185,532,800

190,491,400

4,958,600

2.67 - เงินเดือน / เงินประจําตําแหน่ง / เงินเลื่อนขั้น6%

2. ค่าจ้างประจํา

12,720,000

14,094,700

1,374,700

3. ค่าจ้างชั่วคราว

11,676,000

11,676,000

-

847,100

1,247,400

400,300

83,449,900

128,909,700

45,459,800

1. ค่าตอบแทน

16,247,600

16,247,600

-

2. ค่าใช้สอย

35,919,000

81,378,800

45,459,800

งบบุคลากร
1. เงินเดือน

4. พนักงานราชการ
งบดําเนินงาน

3. ค่าวัสดุ

10.81 - ค่าจ้างประจํา / เงินเพิ่มค่าจ้าง6% / ค่าครองชีพ
- - ตามกรอบจาก ก.พ 31 อัตรา
47.26 - อัตราเดิม / เงินสมทบประกันสังคม 5%
54.48
- - ค่าเช่าบ้าน / เงินปจต.บริหาร / ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก/
ประจําเต็มขั้น / ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถปจต /
ตอบแทนกําลังคนทางสาธารณสุข
- 126.56 - วัสดุการศึกษา ( 76.3858 ลบ )
(สังคมศาสตร์@ 800 บาท / 22.4368 ลบ
- วิทย/เทคโน@ 3000 บาท / 32.4930 ลบ
- วิทยสุขภาพ@ 6000 บาท / 21.4560 ลบ)
- tablet สําหรับการศึกษา ( ป.1 / ม.1 ) 4.9930 ลบ

4. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์

31,283,300

31,283,300

-

140,627,000

619,139,600

478,512,600

5,724,100

143,299,900

137,575,800

- - ฐานเดิมตามเกณฑ์สํานักงบประมาณ
340.27
2,403.45 - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85.2935 ลบ
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 45.2294 ลบ
- ด้านสังคมศาสตร์ 12.7770 ลบ

งบรายจ่าย
2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน
1. อุดหนุนทั่วไป

จัดสรร

กรอบวงเงิน

เพิ่มลด

2555
134,902,900

2556
475,839,700

งบประมาณ
340,936,800

491,195,500
491,195,500

922,443,600
922,443,600

431,248,100
431,248,100

รายละเอียดคําชี้แจง
ร้อยละ
252.73 - ผูกพันเดิม 1 รายการ 41.3881 ลบ
- ผูกพันใหม่ 6 รายการ 434.4516 ลบ
87.80
87.80 - ค่าจ้างพนักงาน (อัตราเดิม) = 360.6544 ลบ
- ปรับพนักงานเงินรายได้เป็นเงินแผ่นดิน 92.4303 ลบ
- โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 186.2491 ลบ
(1) สิ่งก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์ 118.8766 ลบ
(2) รายหัวแพทยศาสตร์ 38.400 ลบ
(3) รายหัวพยาบาลศาสตร์ 28.9725 ลบ
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย 2556-2560
205.000 ลบ
- โครงการเรียนฟรี 15ปี = 15.8099 ลบ
- โครงการวิจัย (วช) 12.4475 ลบ
- เงินอุดหนุนอื่นๆ 49.8524 ลบ
(วิจัย / บริการวิชาการ / ทํานุบํารุง / ทุนเรียนดีวิทย์ฯ
/ ทุนเรียนดีมนุษยฯ / ทุนเฉลิมราชกุมารี / ทุนนิสิต
ภาคใต้ / ทุนนิสิตเภสัช / นิสิตพิการ/ ค่าสมาชิก / )

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555)
1. ผลการใช้จา่ ยงบประมาณเงินรายได้ (ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555) ดังนี้
ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น
2,066,969,530 บาท ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555 จํานวนทั้งสิ้น 403,039,154
คิดเป็นร้อยละ 19.50
คณะ / หน่วยงาน ได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
คาดว่าจะใช้งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 754,148,065 บาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จํานวน 403,039,154 บาท
คิดเป็นร้อยละ 53.44 จําแนกตามงบดังนี้
1.1 งบบุคลากร สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 48,221,981 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.96
1.2 งบดําเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 147,274,321 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.54
1.3 งบลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 32,160,295 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.98
1.4 งบเงินอุดหนุน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 139,688,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.66
1.5 งบรายจ่ายอื่น สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 32,697,093 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.11
1.6 งบกลาง สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 2,996,555 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.74
2. ผลการใช้จา่ ยงบประมาณเงินแผ่นดิน (ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555) ดังนี้
ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น
926,048,300 บาท ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554- กุมภาพันธ์ 2555 จํานวนทั้งสิ้น 224,955,820
คิดเป็นร้อยละ 24.29
คณะ / หน่วยงาน ได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
คาดว่าจะใช้งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 383,007,443 บาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จํานวน 224,955,820 บาท
คิดเป็นร้อยละ 58.73 จําแนกตามงบดังนี้
1.1 งบบุคลากร สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 75,717,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.66
1.2 งบดําเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 17,039,539 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.57
1.3 งบเงินอุดหนุน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 132,198,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.77

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2555
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ในเดือนกุมภาพันธ์2555 คณะ / หน่วยงานได้จัดทําแผนการใช้จ่ายรายเดือน คาดว่าจะใช้งบประมาณ
จํานวนทั้งสิ้น 158,122,977 บาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จํานวน 96,184,314 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.83
จําแนกตามงบดังนี้
1.1 งบบุคลากร สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 9,878,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.27
1.2 งบดําเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 39,334,183 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.89
1.3 งบลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 5,261,632 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.47
1.4 งบเงินอุดหนุน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 40,160,471 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.75
1.5 งบรายจ่ายอื่น สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 879,889 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.91
1.6 งบกลาง สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 669,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.70
2. ผลการใช้จา่ ยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 คณะ / หน่วยงานได้จัดทําแผนการใช้จ่ายรายเดือน คาดว่าจะใช้งบประมาณ
จํานวนทั้งสิ้น 77,041,644 บาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จํานวน 24,886,474 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.30
จําแนกตามงบดังนี้
1.1 งบบุคลากร สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 15,109,912 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.72
1.2 งบดําเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 2,735,797 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.99
1.3 งบเงินอุดหนุน สามารถเบิกจ่ายได้จริงจํานวน 7,040,765 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.29

ข้อสังเกต
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555)
คณะ/ หน่วยงาน มีแผนการใช้จ่ายกับผลการใช้จ่ายแตกต่างกันมาก เนื่องจากงบลงทุนและงบดําเนินงาน
คณะ/ หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนค่อนข้างสูง โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินแผ่นดิน งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่มีการเบิกจ่าย และงบประมาณเงินรายได้
งบลงทุนและงบดําเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ ยังไม่เป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณเช่นกัน

5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองกิจการนิสิต
1. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2555
1.1 มมส รวมใจบริจาคโลหิต ทําความดีถวายพ่อหลวง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ณ บริเวณลาน ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ พื้นที่ในเมือง โดยกองกิจการนิสิต และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมบอกรักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อย่างสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ“บริจาคโลหิตเทิดพร ะเกียรติในหลวงเนื่องในปีมหามงคล 84 พรรษา
(ข้อมูล ที่มาhttp://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/965/index.htm)

1.2 กองกิจฯ จัดขอบคุณนักกิจกรรม “เพราะคุณเหนื่อยมาทั้งปี วันนี้เราอยากขอบคุณ”
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันขอบคุณนัก
กิจกรรม ประจําปี 2554 ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต โดยมี นายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ ผู้อํานวยการ
กองกิจการนิสิต กล่าวรายงาน โดยในวันขอบคุณนักกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การ
นิสิตได้จัดขึ้นในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้นํานิสิตและนิสิต ตลอดจน
อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัย ที่เสียสละตนบําเพ็ญประโยชน์ทั้งเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการในการดําเนินกิจกรรม ปัญหา และอุปสรรค ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อจะ
เป็นการนําไปสู่การพัฒนาเรื่องการทํากิจกรรมที่สร้างสรรรค์ ในโอกาสต่อไป
(ข้อมูล ที่มาhttp://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/966/index.htm)

1.3 พิธีปิดกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยอธิการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19.00 น.
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าว
ปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ชิงถ้วยอธิการบดี ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตซอลมหา
วิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูล ที่มา http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/968/index.htm)

1.4 ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับนิสิตพิการในระดับอุดมศึกษา
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สําหรับนิสิตพิการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีนายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
ตลอดจนบุคลากรกองกิจการนิสิต นิสิตที่มคี วามบกพร่องด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ
(ข้อมูล ที่มา http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/967/index.htm)

1.5 มมส รวมใจบริจาคโลหิต ทําความดีถวายพ่อหลวง มมส รวมใจบริจาคโลหิต ทําความดีถวายพ่อ
หลวง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกองกิจการนิสิต
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมบอกรัก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ“บริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติในหลวงเนื่องในปีมหา
มงคล 8 4 พรรษา” (ข้อมูล ที่มา http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/969/index.htm)

1.6 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการจัดรายการ
วิทยุสําหรับนิสติ จิตอาสา ภายใต้โครงการวิทยุชื่อ “เพื่อนคู่คิด นิสิต มมส” เพิ่มทักษะ และเทคนิคการจัด
รายการวิทยุอย่างสนุกและสร้างสรรค์ (ข้อมูล ทีม่ า
http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/970/index.htm)

1.7 กองกิจการนิสิต มมส จัดอบรมเทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการอบรมเทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ ภายใต้โครงการ เพื่อนคู่คิด นิสิต มมส
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน (ที่มา ข้อมูล http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/971/index.htm)

1.8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นประธานเปิดการประชุมคระ
กรรมการพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นมีการเสวนาเรื่องการพัฒนานิสิต ในมุมของอดีตรอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการบริหารจัดการ การทําความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
นิสิต ลงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ลิม้ มณี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล คงบุญ นอกจากนี้มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานด้านพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามปี 2554 พร้อมให้แต่ละคณะ นํากิจกรรมที่จะจัดขึ้นใน
แผนการจัดกิจกรรมของคณะนั้นๆ ลงกิจกรรม ในแผนพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2555 ที่สอด
รับกับแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานในภาพรวมของการพัฒนานิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูล ทีม่ า http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/972/index.htm)

1.9 กองกิจฯ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่ผนู้ ําองค์กรนิสิต
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้สู่องค์กรนิสิต พร้อมด้วยนายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ ผู้อํานวยการ
กองกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์ประชุมตุ้มโฮม โฮมสเตย์แอนด์รสี อร์ท อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม
(ข้อมูล ที่มา http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/973/index.htm)

1.10 นิสิต มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระบรมธาตุนาดูน เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2555 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นํานิสิตร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
นมัสการพระบรมธาตุนาดูน กิจกรรมในครัง้ นี้มี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็น
ประธานเปิดงานมีหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน เข้าร่วมงานจํานวนมาก โดยตลอดทั้งวัน มีเหล่า
พุทธศาสนิกชนเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลชีวิตกับตนเอง และเวียน
เทียนเนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชาอย่างไม่ขาดสาย
(ข้อมูล ที่มาhttp://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/974/index.htm)

1.11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมสัมมนานิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ดร.ลัดดา แสนสีหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดาแสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็น
ประธานเปิดงาน โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กองกิจการนิสิต และศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงบทบาทของนิสิต
นักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบัน อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอีก
ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้นําความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกประกันคุณภาพ ไปพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม
ของนิสิต นักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 – 13 มีนาคม
2555
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีเครือข่ายสถาบันต่างๆเข้าร่วม
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูล ที่มา http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/975/index.htm)

1.12 สัมมนาสภานิสิต มมส “สรุปงานสานต่อสภาพี่ สู่สภาน้อง” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิดงาน มีนายพงศกร
วิจิตรปัญญา รักษาการประธานสภานิสิต กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส
(ข้อมูล ที่มา http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/977/index.htm)

1.13 มมส ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ (84 พระพรรษา เทศน์มหาชาติ
มหาราชภูมิพล ) เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติ“84 พรรษา เทศน์มหาชาติ มหาราชภูมิพล” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
(ข้อมูล ที่มา http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/978/index.htm)

1.14 มมส จัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ณ อาคาร
พัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19-20 มีนาคม 2555
(ข้อมูล ที่มาhttp://www.sa.msu.ac.th/kongkit/979/index.htm)

1.15 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสรุปงานรอบปี มอบงานสานต่อองค์การนิสิต
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 โดย นายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน มีนายวิเศษ นาคชัย รักษาการนกยกองค์การนิสิต
ปี 2554 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ข้อมูล ที่มา http://www.sa.msu.ac.th/kongkit/photo/977/index.htm)

ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล
ด้วยกองทะเบียนและประมวลผลขอส่งเรื่องแจ้งเพือ่ ทราบเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
1. จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ประจําเดือนมีนาคม 2555
รอบที่ 1 อนุมัติการสําเร็จการศึกษาวันที่ 12 มีนาคม 2555 จํานวน 319 คน แยกตามระดับ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน 246 คน
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
รวม

ปกติ
35
9
68
23
135

2 ปี ต่อเนื่อง
ระบบพิเศษ

พิเศษ
28
70
11
109

จํานวน
1

63
1
9
138
1
34
246

-

1
2

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 39 คน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รวม

ระบบ
ในเวลาราชการ
39
39

ระบบ
นอกเวลาราชการ

ระบบ
ในเวลาราชการ
1
4
3
1
9

ระบบ
นอกเวลาราชการ
12
3
15

จํานวน
39
39

-

ระดับปริญญาโท จํานวน 24 คน
หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
รวม

จํานวน
1
4
3
12
1
3
24

ระดับปริญญาเอก จํานวน 10 คน
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
รวม

ระบบ
ในเวลา
ราชการ
10
10

ระบบ
นอกเวลา
ราชการ
-

จํานว
น

ทั้งนี้ ได้ผ่านทีป่ ระชุมกรรมการประจําคณะและกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

10
10

-22. จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ประจําเดือนมีนาคม 2555 รอบที่ 2
อนุมัติการสําเร็จการศึกษาวันที่ 23 มีนาคม 2555 จํานวน 1,995 คน แยกตามระดับ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,968 คน
ระบบปกติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
รวม

391
511
59
1
1
77
287
4
60
43
36
20
5
67
30
46
1,638

2 ปี ต่อเนื่อง
ระบบพิเศษ

ระบบพิเศษ
80
103
3
1
6
1
11
19
6
1
66
297

จํานวน
12
18
3
33

471
626
80
1
2
83
291
4
60
54
55
26
6
133
30
46
1,968

ระดับประกาศนียบัตร จํานวน 27 คน
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รวม

ระบบ
ปกติ
27
27

ระบบพิเศษ
-

ทั้งนี้ ได้ผ่านทีป่ ระชุมกรรมการประจําคณะและกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้ง
ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

จํานว
น
27
27

5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู/้ วิจัยของสถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดทําจดหมายข่าวสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านวิจัยและบริการ
วิชาการของสถาบันวิจัยฯ สู่ประชาสังคมทั้งภายในและภายนอก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.rinac.msu.ac.th/isan/news/allnews/news2.pdf)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

55.13 เรื่องแแจ้งเพื่อทราบจากวิทยาลัยยดุริยางคศิลป์
1. โครงงการประชุมสัมมนาเชิงวิชชาการดนตรีระดั
ร บบัณฑิตศึกษา
ด้วยวิวิทยาลัยดุริยางคศิ
า ลป์ ได้จจััดโครงการสัมมนาเชิ
ม
งวิชากการดนตรีระดัดับบัณฑิตศึกษา
ษ
ในระหว่าางวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2555
2 ณ ห้องประชุมสโมสสรบุคลากร มมส โดยมีวัต ถุประสงค์เพือแนะ
่อ
แนวทางกการบุกเบิกองงค์ความรู้ใหม่ และสร้างนักบริหาร นักวิชาการและนั
ช
กวิ
ก จัยเฉพาะทาาง ตลอดจนเป็น
การแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้
ท านดนตรีที ี่มีความสําคคัญต่อการพัฒนาองค์
ฒ
ความมรู้ และพัฒนาาบุคลากรทางงดนตรี

22. โครงการรพัฒนาศักยภภาพผู้นาํ และปปลูกจิตสํานึกทางวั
ก ฒนธรรรมแก่นิสติ วิททยาลัยดุรยิ างคศิลป์
ดด้วยวิทยาลัยดุดริยางคศิลป์ ได้จัดโครงกาารพัฒนาศักยภาพผู
ย
้นําและะปลูกจิตสํานึกกทางวัฒนธรรรม
แก่นิสิต วิทยาลัยดุริยางคศิ
า ลป์ ในรระหว่างวันที่ 114 – 15 มีนาคม
า 2555 ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองงคาย
โดยมีวัตถถุประสงค์เพือพั
อ่ ฒนาศักยภาพความเป็นผผู้นําด้านดนตรีแี ก่นิสิตได้พัฒนาความคิดดเป็นผู้กล้าคิด กล้าทํา
ตลอดจนนเป็นการปลูกจิตสํานึกทางววัฒนธรรมแก่นนิสิตให้เป็นผูมีม้ คี ุณธรรม จริริยธรรม ดังปณณิธานของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคคาม “มีความมรู้คคู่ ุณธรรมม”

33.โครงการศึกษาดู
ก งานดนนตรีและวัฒนธธรรมเพื่อการรแลกเปลี่ยนททักษะทางด้านนวิชาการนิสิสติ
ระดับบัณ
ณฑิตศึกษาในนต่างประเทศ
ด้วยวิทยาาลัยดุริยางคศิศิลป์ มหาวิทยยาลัยมหาสารรคาม กําหนดดจัดโครงการศึศึกษาดูงานดนนตรี
และวัฒนนธรรมเพื่อการรแลกเปลี่ยนทัทักษะทางด้านนวิชาการนิสตระดั
ติ บบัณฑิตศึกษาในต่างปประเทศ ในรระหว่าง
วันที่ 22 – 24 มีนาคมม 2555 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong
(
Kong, Shenzhen)) โดยมีวัตถุประสงค์
ร
เพื่อให้นิสสิิตได้มีความรูรู้ความเข้าใจกลไกการดําเนินนงานขององคค์กรหรือหน่วยงานที
ย ่เป็นต้นนแบบของต่างประเทศ
ง
และเป็นกการเตรียมควาามพร้อมในกาารเข้าสู่สงั คมโโลกยุคอาเซียน

4. โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ : เพื่อการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสู่
ความเป็ นเลิ ศ วิ ท ยาลัย ดุริ ย างศิ ล ป์ ในวั นที่ 28 มี น าคม 2555 ณ ห้ องประชุ ม สโมสรบุค ลากร มมส.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการด้านปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยกระบวนการทางด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา PDCA มาใช้ในการปฏิบัติหน้าทีในสําเร็จบรรลุเป้าหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเพื่อวางระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทุกระดับให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานโดยการมีส่วนรวมของหน่วยงาน ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ประเมินตนเองสําหรับการติดตามผลของบุคลากรและหามาตรการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

5.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
1. ข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงหนังสือพิมพ์
ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้นําเสนอข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างข่าวสารที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ข่าวสารมี
คุณค่าต่อสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนกับองค์กรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการนี้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอนําเสนอ ดังนี้
1. เดลินิวส์ ออกหน่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ปีที่ - ฉบับที่ 22786 หน้า 26)
2. แนวหน้า นศ.สัตวแพทย์ มมส. ออกตรวจรักษาสัตว์บริการฉีดวัคซีนฟรี (วันจันทร์ที่ 5
มีนาคม 2555 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11284 หน้าที่ 15)
3. สยามรัฐ เปิดโครงการสวัสดิการเพื่อบุคลากร (วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ปีที่ 62 ฉบับที่
21498 หน้า 4)
4. มมส.คุมไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ร่วม สสจ.ป้องกัน-เผย นศ.ติดเชื้อ 1 ราย (วันศุกร์ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11274 หน้า 14)
5. มมส.ลงพื้นที่ช่วยชุมชนกําจัดหอยเชอรี่ ในแปลงนาข้าวโดยใช้ประคําดีควาย (วันอาทิตย์ที่
26 กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3011 หน้า 15)
6. มติชน มมส.ออกหน่วย วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ปีที่ 35 ฉบับที่ 124116 หน้า 22
7. เดลินิวส์ รับรางวัล วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 ปีที่ – ฉบับที่ 22796 หน้าที่ 22
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
2. สารศิษย์เก่ารัว้ เหลือเทา และรอบรั้วเหลืองเทา
ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ผลิตสารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา เพื่อให้นักเรียน นิสิต บุคลากร และหน่วยงานภายนอกรับทราบ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์และติดต่อ
ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอ
นําเสนอ ดังนี้
- สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ธันวาคม 2554
- รอบรั้วเหลืองเทา ปีที่ 5 ฉบับที่ 22 ประจําวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

5.15 เรื่องอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2555 กําหนดให้มีขึ้น
ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็นทีเ่ สนอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

