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ส่วนที่ 2
ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ในการประเมิน ผลการบริหารงานของอธิการบดี ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการประเมินผล
การบริหารงานของอธิการบดี ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 อธิการบดีได้มีการนำเอา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน
2564) ดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทำหลักสูตรใหม่ที่เหมาะสมและพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และในการจัดการเรียนการสอนควรมีการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ระหว่างหลักสูตรและคณะเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้แ ละทักษะที่หลากหลายรองรับกับการทำงาน
จริงและการเปลี่ยนแปลงของอาชีพและความต้องการทักษะแรงงานในโลกอนาคต สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
ไม่มีผู้เรียนหรือมีผู้เรียนน้อยหรือมีแนวโน้มผู้เรียนลดลงหรือหลักสูตรที่มีแนวโน้มความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงานน้อยลง มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่
การปิดหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร งบประมาณ และภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในอนาคต

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยได้กำกับให้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มุ่งสู่ระดับสากล ผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ
มหาวิทยาลั ยได้ ให้ นโยบายให้ พั ฒนาหลั กสู ตรใหม่ และปรับปรุ งหลั กสู ตรที ่ ครบวงรอบการปรั บปรุ ง
และทบทวนหลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตร ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ความต้องการการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เช่น การพัฒนาจัดทำร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ
(หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ.2565) ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระเด็ น อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต
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ให้ความสำคัญการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตการขับเคลื่ อน
ประเทศสู่การปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมและการบริการเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้ทัดเทียมกับนานา
ประเทศ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยทักษะการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการพื้นฐานเป็นการ
ขับเคลื่อนด้วยทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะและสังคมดิจิทัล
(Smart Industrial and Digital Society) (พ.ศ.2556-2576) เป็นต้น
โดยมีจำนวนหลักสูตรที่ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง จำนวนทั้งหมด 32 หลักสูตร
ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564
8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับ ปรุง
พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564
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14. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564
15. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564
16. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564
17. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564
18. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565
19. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565
20. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565
21. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565
22. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565
23. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565
24. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
25 ก.พ. 2565
25. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565
26. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565
27. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565
28. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565
29. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2565)
ครั้งที่ 2/2565 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565
30. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
25 ก.พ.2565

117
31. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565
32. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565
2. หลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์ระหว่างคณะและหลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในอนาคตที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสอดคล้องตามความต้ อง
ของตลาดแรงงาน
ผลการดำเนินงานได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2565) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 โดยเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สังกัดคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้มีบุคลากรเข้มแข็ง ทั้งด้าน
ปริ ม าณ และคุ ณ ภาพ มี อ งค์ ค วามรู ้ ความเชี ่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที ่ ห ลากหลาย เป็ น ปั จ จั ย ที ่ เ อื ้ อ ต่ อ
การบูรณาการความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์กับสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร บัณฑิต
มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ คือ มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้มีความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตร จากการมีคณาจารย์
ที่มีความรู้ที่ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่การประยุกต์ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และเทคนิคภูมิสารสนเทศ
และประสบการณ์ทำวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ สถานที่และอุปกรณ์ในการเรียนเพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งเครือข่ายการวิจัยที่กว้างขวาง เพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษากับนิสิตในการฝึกประสบการณ์
ด้านการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และสามารถดูแลนิสิตได้อย่างมีระบบ หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและประเทศชาติ ตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานและผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต
ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของยุค “New Normal” ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 อาทิ การแสดงผลข้อมูล เชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่ ออนไลน์ ตลอดจนข้อมูล การพั ฒ นา
ดาวเทียมความละเอียดสูงสำหรับติดตามสถานการณ์เชิงพื้นที่และภัยพิบัติ เป็นต้น
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3. หลักสูตรที่เปิดสอนและไม่มีผู้เรียนหรือมีผู้เรียนน้อยหรือมีแนวโน้มผู้เรียนลดลงวามต้องการของผู้เรียน
และผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงานน้อยลง มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อนำไป
สู่การปิดหลักสูตร
ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยได้มีระบบและกลไกในกระบวนการเสนอขอปิดหลักสูตร โดยกำหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเสนอขอปิดหลักสูตร ดังนี้
เหตุผลในการปิดหลักสูตร เช่น 1.หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ตลอดแรงงาน
ของประเทศหรือต่างประเทศ 2.ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียนติดต่อกันเกิน 3 ปี 3.ไม่มีการจัดการเรียนการสอนติดต่อกัน
เกิน 3 ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 4.ไม่ได้เปิดรับนิสิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 5. มีหลักสูตรสาขาใหม่
ทดแทน 6. ศักยภาพและความพร้อมยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
7.จำนวนอาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต ร/อาจารย์ป ระจำหลั ก สู ต รไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตร
พ.ศ. 2558 8.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 9.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
10.คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 11.คุณวุฒิของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และ 12.ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอหลักสูตร
จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเสนอรายละเอียดตามประเด็นที่กำหนดตามแบบฟอร์มขอปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป
ปัจจุบันหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564
2. การปิดหลักสูตรบริหารธุร กิจ บัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (สถานะมีนิสิตคงค้าง) ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564
3. การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565

สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1. มีข้อกำหนดและแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรที่ต้องเสนอขอปิดหลักสูตรให้ชัดเจน มีแนวทาง
การประเมินหลักสูตร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย เช่น การเปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหารายวิชาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรทางด้านนวัตกรรม เป็นต้น
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
2. ควรเร่งดำเนินการพัฒนาหลักสูตรในระบบและหลักสูตรอบรมระยะสั้น ให้สามารถดำเนินงานและ
จัดการเรีย นการสอนที่ร องรับ ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในกลุ่มคณะ (Cluster) และระหว่างกลุ่มคณะ (Cluster) เพื่อช่วยกันคิดและร่วมกันทำหลักสูตร
ระยะสั้นแบบ Short course (Module 1-3 หน่วยกิต) ที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้นิสิตเลือกเรียนตามความชอบ
และความถนั ด ของตนจนได้ห น่ว ยกิ ต ครบตามหลั กสู ตรปริ ญญาตรี/ ปริญ ญาโท ตามระบบ Credit system
เนื่องจากในปัจจุบันหรือในอนาคตอัน ใกล้นี้คนรุ่นใหม่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยตามระบบเดิมน้อยลงและ
ปริญญาบัตรจะมีความหมายน้อยลง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อ IT ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับการเรียนการสอนให้นิสิตมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดดี-ทำดี คิดเป็น-ทำเป็น เนื่องจาก
เมื่อสำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพจะมีการแข่งขันสูงมาก โดยมหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีหน่วยงาน
กลางเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคืบหน้ายิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
ผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรในระบบเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต และหลักสูตรระยะสั้น
ให้สามารถดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนที่รองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น ดังนี้
1. มีการพัฒนาหลักสูตรในระบบให้สามารถดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนที่เตรียมการรองรับระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เช่น ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) และในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ธุรกิจชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยทันต่อ
เทคนิควิธีและองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลง และได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นในรูปแบบของการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในสภาวการณ์
ที่ไม่คาดคิด เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันและเพื่อเปิด
โอกาสให้ผ ู้ส นใจศึก ษาในหลักสูตร แต่อาจยังไม่พร้ อ มเข้าสู่ การศึ กษาแบบเต็มระบบ หลักสูตรจึงได้ เ พิ่ ม
ระบบการเก็บ สะสมหน่ว ยกิตในระบบคลังหน่ว ยกิต (Credit Bank) เพื่อสามารถนำความรู้ที่ผ ่านการอบรม
ในบางหลักสูตร มาเทียบในบางรายวิชาได้ โดยไม่จำกัดอายุและคุณวุฒิของผู้เรียน ไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสม
หน่ ว ยกิ ต และระยะเวลาในการเรีย น ซึ ่ ง จะสามารถสร้ า งแรงจู ง ใจในการศึ ก ษาในหลัก สู ต รมากขึ ้ นรวมถึง
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย
2. ในปีงบประมาณ 2565 ปัจจุบันมีจำนวนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 8 คณะ 13 หลักสูตร ดังนี้
2.1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวน 2 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรติวความรู้ทางด้านกฎหมายและภาษาอังกฤษเพื่อการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(2) หลักสูตรติวความรู้ทางด้านกฎหมายและภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ก.พ.)
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2.2 บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 หลักสูตร คือ
(1) โครงการอบรม “หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ” ปีงบประมาณ 2565
(2) โครงการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2.3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ คือ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรการผสมเทียมโค”
2.4 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร คือ
(1) โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุรกรรม
(2) โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการเตรียมยาและผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ การเตรียมยาสำหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะรายและการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด
(3) โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการเผ้าระวังด้านยาและอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาเป็น
หลักสูตรที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
(4) โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2.5 คณะวิทยาศาสตร์ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 จำนวน 125 หัวข้อปฏิบัติการ
2.6 คณะพยาบาลศาสตร์ คือ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
2.7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์คือ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับ
ใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้แล้วและที่ใกล้มีผล ใช้บังคับออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.8 คณะการบัญชีและการจัดการ คือ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Microsoft Excel
: Data Analysis and Dashboard with Microsoft Excel
3. ปัจจุบ ันมีการจัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต และการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรั บ
การจัดการศึ กษาในระบบคลั งหน่วยกิ ต โดยอยู่ระหว่ างการเสนอคณะกรรมการกำกั บดู แล ระเบียบ ข้อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังหน่วยกิต ซึ่งคาดว่าจะใช้งานได้ในปีการศึกษา 2565
4. การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ได้มีการดำเนินการ
ดังนี้
4.1 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
Online และบันทึกวีดีโอการเรียนการสอน นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Dingtalk ให้นิสิตสามารถทบทวนบทเรียนได้
ตลอดเวลา
4.2 แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนิสิต
ต่างชาติให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้จริงใจปัจจุบันสอดคล้องตามความคาดหวังของนิสิตต่างชาติ
4.3 มีระบบการจัดสอบภาษาออนไลน์ (Online) และจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
4.4 มีการจัดทำสื่อ Info Graphic หลักสูตรที่โดดเด่น แนวทางการชำระค่าธรรมเนียม เพื่อสื่อสารไปยัง
ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอืน่ ๆ
4.5 มีการหารือแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติ (C2P) และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
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สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับรูปแบบการจัดหลักสูตรระยะสั้นระบบคลังหน่วยกิต
มีข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต
พัฒนาหลักสูตรในระบบและหลักสูตรอบรมระยะสั้น ให้สามารถดำเนินงานและ
จัดการเรียนการสอนที่รองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
มีความร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงานในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
3. มหาวิทยาลัยและหลายคณะมีการรับนิสิตจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนนิสิตระดับปริญญาตรี และ
นิสิตชาวต่างชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถรับนิสิตต่างชาติได้เพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ควรมีแผนดำเนินงานที่ชัดเจน
ถึงกระบวนการขั้น ตอนที่จ ะแสวงหานิส ิตเพื่อเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนิส ิตต่างชาติ ควร
ระมัดระวังการดำเนินการผ่านตัวแทน (Agency) เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในอนาคต อีกทั้งควรมีการวิเคราะห์รายรับ -รายจ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้
สามารถควบคุมต้นทุนและมิให้เกิดผลกระทบกับงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน ระหว่างกันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565
กองบริการการศึกษา
ผลการดำเนินงานในการรับนิสิตในระดับปริญญาตรี ระหว่างกันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้
1. มีการสำรวจข้อมูลและประชุมร่วมกับ ทปอ และเครือข่ายคณะในการกำหนดแนวทางดำเนินงานการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
2. มีดำเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผน การรับเข้าศึกษา และสื่อในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ในทุกช่องทางอย่างทั่วถึง ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามแผนโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ข้อมูลการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
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2.2 ข้อมูลผลการดำเนินงานการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
เทียบกับประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 Portfolio
ปีการศึกษา

แผนการรับ

ผู้สมัคร

2564
2565

5,089
5,394

12,697
13,427

ผ่านการ
คัดเลือก
6,552
7,375

มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา
4,245
4,352

รายงานตัว
เข้าศึกษา
3,897
4,004
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2.3 ข้อมูลผลการดำเนินการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม TCAS รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา
2565 เปิดรับสมัคร 5 มกราคม ถึง 20 มีนาคม 2565 มีจำนวนผู้สมัคร จำนวน 12,495 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2565)
2.4 พัฒนาโปรแกรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
1. โปรแกรมการรับสมัครคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
2. โปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
3. โปรแกรมรับสมัครเข้าศึกษาการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio
4. โปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio
5. โปรแกรมรับสมัครคัดเลือก รอบที่ 2 Quota
6. โปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการรับสมัครคัดเลือก รอบที่ 2 Quota
7. โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรายสถานศึกษา
8. นวัตกรรมโปรแกรม การจัดอันดับสาขาวิชาระบบ TCAS รอบที่ 2
9. นวัตกรรมโปรแกรม วิเคราะห์โอกาสการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา Clearing House ในระดับปริญญาตรี
ระบบ TCAS
มีการพัฒนาโปรแกรมรับสมัคร สามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ผ่านระบบและมีการชำระ
เงินค่าสมัครโดยการ scan QR code ทุกธนาคาร
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3. มีการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลในช่องทาง Social Media ในช่องทางต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ดังนี้

4. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับเข้าศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
(ผู้บริหาร คุณครูแนะแนว ผู้ปกครอง) ในการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาจำนวน 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะแบ่งการแนะแนวตามรอบการรับสมัครคัดเลือกเข้า
ศึกษาซึ่งมีการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้
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นิสิตชาวต่างชาติ
1. กองบริการการศึกษาได้มีการรับนโยบายในการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ของนิสิตชาวต่างชาติซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในการกำหนดแนวทางเบื้องต้น
เพื่อรองรับการดำเนินงานรับนิสิตชาวต่างชาติเข้ามาศึกษามหาวิทยาลัยมาหสารคาม
2. เมื่อได้นโยบาย แนวทาง และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จะมีการดำเนินการหารือร่วมกับเครือข่ายคณะในการ
กำหนดเกณฑ์ แผนการรับเข้าศึกษาพร้อม แนวปฏิบัติตามระเบียบที่ ทปอ กำหนด เพื่อดำเนินการรับสมัครต่อไป
3. มีการประสานงานการดำเนินงานร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (งานวิเทศสัมพันธ์)
และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อศึกษาข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับนิสิตต่างชาติร่วมกัน
4. มีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรโดยการจัดกิจจกรรมอบรมพื้นฐานด้านภาษาให้กับบุคลากรในการ
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษาของนิสิตต่างชาติ โดยมีการจัดอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564
แผนการดำเนินงาน
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บัณฑิตวิทยาลัย
การแสวงหานิสิตโดยเฉพาะนิสิตต่างชาติ
สำหรับการแสวงหานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ดังแสดงในรูป
ที่ 1 ประกอบด้วย (1) กำหนดแผนการรับจากข้อมูลย้อนหลัง (2) กำหนดแนวทางดำเนินการ และ (3) ดำเนินการ
ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานตามแผน ณ กุมภาพันธ์ 2565 ในแต่ละข้อ ดังแสดงในรูปที่ 1.1 – 1.3 ตามลำดับ
จากรูปที่ 1.1 จะพบว่าแผนในการรับจะกำหนดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 ต่อปี
จากรูปที่ 1.3 จะเห็นได้ว่ามีจำนวนนิสิตที่จะเข้ามาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 จากการเปิดรับสมัครรอบ
ที่ 1 และรอบที่ 2 บางส่วน แล้วจำนวนประมาณ 939 คน โดยในยอดนี้มีจำนวนนิสิตต่างชาติประมาณ 180 คน
คิดเป็นประมาณร้อยละ 85 และ 90 ของแผน ตามลำดับ
ในการดำเนินการผ่านตัวแทน (Agency) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้
มหาวิทยาลัย ไม่ส ามารถเดิน ทางไปประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศได้โ ดยตรง และในกรณีของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศจีน) การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อจำกัด
หลายประการ ทำให้การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครในประเทศจีนบางส่วนยังคงต้องพึ่งพาตัวแทนที่มีการทำ
MOU ร่วมกัน ซึ่งการทำ MOU กับตัวแทนใหม่ก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
พยายามให้มีระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในอนาคต อย่างไรก็ตามผู้สมัครชาวจีนก็สามารถสมัครผ่าน Website ของมหาวิทยาลัย
ได้โดยตรงถ้าสามารถดำเนิน การ และไม่จำเป็น ต้องผ่านตัว แทน ส่วนประเทศอื่นๆ นิสิตสามารถสมัครผ่ าน
Website ของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็แสวงหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ถึงนิสิต
ต่างชาติผ่านช่องทางอื่น เช่น (1) ผ่านศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (2) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ Sale Page ที่จะ
สามารถถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและจะไม่ข้อจำกัดเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3) ผ่านสถานทูตของแต่ละประเทศ (4)
การปรับปรุง Website ให้เป็นภาษาจีนมากขึ้น เป็นต้น และในอนาคตเมื่อสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
สะดวกขึ้น มหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครในต่างประเทศเอง
นอกจากนั้น บัณฑิตวิทยาลัยก็มีการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น
(1) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ในลักษณะของ Infographic และวีดีทัศน์ที่น่าสนใจและ
ที่จะสามารถดึงดูดผู้สนใจให้สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยการจัดทำข้อมูลจุดเด่นของทุกหลักสูตรในระดับบั ณฑิตศึกษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา คาดว่าจะได้วีดีทัศน์ชุดแรกประมาณปลายเดือน
เม.ย. 2565
(2) โครงการ GS Open House
(3) โครงการพัฒนา Co-working Space และ Learning Center เพื่อการจัดอบรมสำหรับนิสิตระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ในเบื ้ อ งต้ น เป็ น ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ) ด้ ว ยการปรับ ปรุ งสโมสรบุ ค ลากร เป็ น MSU
International Center
กาหนดแผนการรับ
จากขัอมูลย้อนหลัง
• ดังรูปที่ 1.1

กาหนดแนวทาง
ดาเนินงาน
• ดังรูปที่ 1.2

ดาเนินการ
• ผลดาเนินงาน ดัง
รูปที่ 1.3

รูปที่ 1 แผนดำเนินงานการแสวงหานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

รูปที่ 1.1 แผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามปีงบประมาณวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลัง

เพิ่มข้อมูล
หลักสูตร

เพิ่มผู้รับรู้
ข้อมูล

เพิ่ม
ผู้สมัคร

เพิ่ม
ผู้รายงาน
ตัว

เพิ่มนิสิต
ใหม่

รูปที่ 1.2 แนวทางดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

จานวนนิสินใหม่ระดับบณฑิตศึกษา
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ผลดาเนินงาน
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นิสิตทั้งหมด

นิสิตต่างชาติ

รูปที่ 1.3 ผลดำเนินงาน (ภาคเรียน 1/65 ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2565)
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5. การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนและมิให้
เกิดผลกระทบกับงบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์รายรับ -รายจ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บัณฑิตวิทยาลัยได้
วิเคราะห์รายรับจากจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังแสดงในรูปที่ 1.4 ซึ่งมีนิสิตระดับ
ปริญญาโทจำนวน 736 คน และระดับปริญญาเอก 456 คน รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,192 คน จากจำนวนดังกล่าว
ประมาณการเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาได้เท่ากับ 79,679,392 บาท ดังแสดงในรูปที่ 1.5
จากข้อมูลปีการศึกษา 2564 จะเห็นว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท
ได้มาจากนิสิตต่างชาติประมาณร้อยละ 37 และจากนิสิตไทยประมาณร้อยละ 63 จากจำนวนนิสิต 1,192 คน
ประกอบด้วยนิสิตต่างชาติประมาณร้อยละ 30 และนิสิตไทยประมาณร้อยละ 70 ถ้าสมมุติว่า จำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ต่อปี ปีการศึกษา 2565 2566 และ 2567 จะมีจำนวนนิสิตประมาณ 1,240 1,290 และ 1,342 คน
ตามลำดับ และเนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตต่างชาติมีการปรับขึ้นโดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 เท่า และของนิสิตไทยเท่าเดิม ดังนั้นรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษา 2565 2566
และ 2567 จะประมาณการได้เท่ากับ 114 118.6 และ 123.4 ล้านบาท ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.4 จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

รูปที่ 1.5 รายได้ประมาณการจากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
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รายได้ประมาณการ (ล้านบาท)
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ปีการศึกษา
รูปที่ 1.6 รายได้ประมาณการจากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2567

สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1. นโยบายการรับนิสิตชาวต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนโยบาย
ระดับประเทศ (ทปอ)
2. การจัดเตรียมบุคลากรทางด้านภาษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยในการสื่อสาร และระดับคณะในการจัดการ
เรียนการสอน
3. การเตรียมพร้อมของหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ข้อมูล การรับ เข้า ศึก ษาในด้า นเกณฑ์ และองค์ประกอบการคั ดเลื อ ก แผนการรับเข้า ศึ ก ษา ข้ อมู ล
การรับเข้าศึกษา และสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับเข้าศึกษา
5. สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
4. ผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัวทั้งในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) รวมทั้ง ยังมีวิกฤตด้านสาธารณสุขอั นเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา นอกจากนี้ การบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์โควิดควรมีความ
รวดเร็วและชัดเจนในแนวทางต่างๆ โดยเฉพาะการประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่จะ
เป็นออนไลน์หรือออนไซต์ ควรมีการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตได้รับรู้รับทราบ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับวัคซีนที่ถูกต้อง นอกเหนือไปจากความพยายามในการสรรหามาตรการหรือแนวทางอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
อัตราการฉีดวัคซีนให้กับนิสิต ส่วนการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนทรั พยากรหรือ
อุปกรณ์เพื่อเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ตลอดจนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สื่อการสอน
และการพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ของอาจารย์ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เนื่องจากส่งผลต่อการกระตุ้นการ
เรียนรู้ของนิสิต และในส่วนของวิชาศึกษาทั่วไปควรมีแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตเนื่องจากส่วนใหญ่นิสิตจะลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาที่มีความสนใจเหมือนกัน จึงทำให้จำนวนที่นั่ง
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
กองทะเบียนและประมวลผล
กองทะเบีย นและประมวลผล ได้ดำเนินการประเด็นการเร่งปรับ ตัว ทั้ง ในด้า นการเรียนการสอน
การวิจัยและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กองทะเบียนและประมวลผล ได้เสนอร่างข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต
พ.ศ..... และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
การศึกษาอื่นๆ ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ..... โดยอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในเดือนมีนาคม 2565
2. กองทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการศึกษา
ในระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและใช้งานได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันการศึกษานำร่องให้บริการร่วมกับ 39 แห่ง
ในโครงการให้บริการ Digital Transcript ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและ
สอดรับกับนโยบายของกระทรวงฯ ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแจ้งเลือกขอรับ
ใบแสดงผลการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Transcript) หรือแบบเอกสารเดิมหรือเลือกได้ทั้งสองแบบตามขั้นตอน
การขอใบแสดงผลการศึกษาแบบดิจิทัล
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4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขยายระยะเวลาการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของนิส ิตนักศึกษาที่ได้ร ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดังกล่าวจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษา
ให้กับนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึก ษาพิจ ารณา ทั้งนี้
ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึก ษาให้กับนักศึกษา โดยกำกับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการขยายเวลาการศึกษา
1 ปีการศึกษา ให้กับนิสิตทุกระดับและทุกระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา
2564 โดยผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภามหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ มีหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
วงรอบการดำเนินงานเดือนกันยายน 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองทะเบียนและประมวลผล
ได้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แผนงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรในสังกัดอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้มีผลงานที่โดดเด่นในช่วงวงรอบ 6 เดือน ดังนี้
1. การพั ฒ นาการเข้ า สู ่ ร ะบบบริ ก ารการศึ ก ษาแบบ One Device ส่ ง ผลให้ ร ะบบ
การลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2564 มีเสถียรภาพและนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาระบบ Digital Transcript ที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถขอใบแสดงผลการศึกษาและสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับการเป็น Smart University
3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานตัวนิสิตใหม่ (http://registration.msu.ac.th)
ให้สามารถรองรับการใช้งานได้ 2 ภาษาและการใช้งานมีความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้นิสิตใหม่ TCAS1 สามารถ
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพั ฒ นาระบบและปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก ารการศึ ก ษา (http://reg.msu.ac.th)
ซึ่งเป็นระบบกลางที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการ
ปรับปรุง ส่งผลให้ระบบมีความปลอดภัย ป้องกันการโจมตีและมีความทันสมัย
5. การพั ฒนาระบบการขึ ้ นทะเบี ยนบั ณฑิตใหม่ สำหรับผู้สำเร็ จการศึ กษาที ่จะเข้ ารั บ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยมีข้อมูลของบัณฑิตในการแจ้งความประสงค์ในการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร การฉีดวัดซีน การรับวัคซีน ATK การตัดชุดครุยวิทยฐานะและความถูกต้องของชุดครุย
วิทยฐานะ
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6. การแก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอนุ ม ัติ
จากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 4 รายการ ดังนี้
6.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
บริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 (นิสิตชาวต่างประเทศ) ตามมติคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
6.2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
สำหรับ นิส ิตชาวต่ างประเทศ พ.ศ.2564 (นิส ิตชาวต่า งประเทศ) ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
6.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
บริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 (Digital Transcript) ตามมติคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
6.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
บริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 (Digital Transcript) ตามมติคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
นอกจากผลงานที่โดดเด่น จำนวน 6 รายการข้างต้น กองทะเบียนและประมวลผล ได้รับรางวัลการประกวด
นวัตกรรม และรางวัลที่เป็นที่ภาคภูมิใจของหน่วยงาน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี อันดับที่ 1 ระบบ
คำร้องออนไลน์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท โดยมีคำร้องที่ได้พัฒนาเพื่อให้บริการ จำนวน 15 คำร้อง ดังนี้
1.1 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
1.2 คำร้องขอลาพักการเรียน
1.3 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
1.4 คำร้องขอย้ายคณะ เปลี่ยนสาขา และสาขาวิชาโท
1.5 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือตำกว่ากำหนดในระเบียบฯ
1.6 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ
1.7 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่ม
1.8 คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน
1.9 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน
1.10 คำร้องขอลาออก
1.11 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
1.12 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนช้า
1.13 คำร้องขอคืนผลการลงทะเบียนเรียน
1.14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยปลดเงื่อนไขยังไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน
1.15 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
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2. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี
อันดับที่ 2 ระบบการติดตามผลการเรียนและให้คำปรึกษา รับเงินรางวัล 2,000 บาท
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3. รางวัลความเป็นเลิศตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง) อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล
20,000 บาท
ทั้งนี้ กองทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค COVID-19 เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ ประกอบด้วย
1. ระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์
2. ระบบการส่งผลการศึกษาออนไลน์ (อนุมัติผ่านระบบ)
3. ระบบการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษา
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบบันทึกภาระงานบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล
5. พัฒนาระบบการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
6. พัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์สำหรับบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบการขอสำเร็จการศึกษา
8. พัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9. พัฒนาและปรับปรุงระบบการขอเอกสารออนไลน์
10. พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบ TQF ในรูปแบบ Back office
11. พัฒนาระบบรับสมัครผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
12. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS-REG) จะเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบใน
เดือนมีนาคม 2565
เนื่องด้วยความโดดเด่นในการพัฒนางาน พัฒนาการให้บริการ และพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็วและ
ทันการณ์ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ส่งผลให้มีหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้
1. สำนั กทะเบี ย นและวั ดผล มหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ราช เข้ าศึ กษาดู งานในวั นศุ กร์
ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. สำนักส่งเสริมวิช าการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ จะเข้าศึกษาดูงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
ด้านวิชาการ
1. จัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต และการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการจัด
การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต โดยอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังหน่วยกิต ซึ่งคาดว่าจะใช้งานได้ในปีการศึกษา 2565
3. มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นสถาบันการศึกษานำร่องให้บริการร่วมกับ 39 แห่ง ในโครงการ
ให้บริการ Digital Transcript ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและสอดรับกับนโยบาย
ของกระทรวงฯ ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแจ้งเลือกขอรับใบแสดงผลการศึ กษา
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แบบดิจ ิทัล (Digital Transcript) หรือ แบบเอกสารเดิม หรือเลือกได้ทั้งสองแบบ ตามขั้นตอนการขอใบแสดงผล
การศึกษาแบบดิจิทัล
4. มีการขยายระยะเวลาการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว จึงมีมติ
เห็นชอบในหลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก 1 ปี
การศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยกำกับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการขยายเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับและ
ทุกระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและ
การควบคุมระบบอัตโนมัติ มีหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสาร
สนเทศศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดำเนินการดังนี้
1. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ ในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Online และบันทึกวีดีโอการเรียนการสอน นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Dingtalk ให้นิสิตสามารถ
ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา
2. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทยสำหรับ
นิสิตต่างชาติให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้จริงใจปัจจุบันสอดคล้องตามความคาดหวังของนิสิตต่างชาติ
3. มีระบบการจัดสอบภาษาออนไลน์ (Online) และจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
4. มีการจัดทำสื่อ Info Graphic หลักสูตรที่โดดเด่น แนวทางการชำระค่าธรรมเนียม เพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
5. มีการหารือแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติ (C2P) และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
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สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
แผนงานและกิจ กรรมสำคัญที่กองทะเบียนและประมวลผล จะขับเคลื่อนในนามฝ่ายวิช าการของ
มหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตร
มีการปรับปรุงเป็นไปตามวงรอบ และมีการพัฒนาหลักสูตรโดยกำหนดให้มีเนื้อหารายวิชาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เพิ่มมากขึ้นโดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกเดือน
2. การออกและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพหรือเป็นปัจจุบัน
3. การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผ ล โดยจะขับ เคลื่อนในการให้ความรู้และเทคนิ คในการพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรู้ ในช่ว งเดือน
พฤษภาคม 2565
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านวิชาการงาน
ทะเบียน เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานหรือเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความพึงพอใจ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
5. คณะต่างๆ ควรมีเป้าหมายร่วมกัน คือ “ชุมชน” ผู้บริหารนำโดยคณบดีและทีมงานร่วมกับผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัยควรจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจ ัย แบบบูร ณาการแบบข้ามศาสตร์และข้ามสถาบันที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ( Education
Ecosystem) ตามทักษะและศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ มีความพร้อมและเต็มใจ
ที่จะร่วมกันเดินทางไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามเจตนารมณ์ของคณะต่างๆ ที่ตั้งไว้ เช่น สุขภาพ
ชุมชนหัวใจรับใช้ชุมชน พยาบาลชุมชน อาหารและเกษตรชุมชน เศรษฐกิจชุมชน สังคมชุมชน ศึกษาชุมชน
ประวัติศาสตร์ชุมชน ภาษาและวัฒนธรรมชุมชน และท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว
ชุมชนซึ่งเป็นแหล่งทำรายได้ที่สำคัญของไทย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวยุคใหม่ของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนที่ สามารถเดินทางโดยรถไฟ
ความเร็วสูงผ่านมาทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชื่อมต่อมายังภาคอีสานได้ไม่ยาก ซึ่งจะสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมชุมชนได้อย่างมากโดยเฉพาะหลังวิกฤติโควิด 19
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ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสรรทุนบริการวิชาการ ดังนี้
1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “โครงการแนวทางการพัฒนา
การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าโคกข่าวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ”
โครงการแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าโคกข่าวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะนี้
ได้ ม ี ก ระบวนการดำเนิ น การแบบบู ร ณาการของ 4 หน่ ว ยงาน คื อ คณะการท่ อ งเที ่ ย วและการโรงแรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.2 โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูล ค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนราศี
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยทราย ได้วางแนวทางในการ
พัฒนาเส้นขนมจีนและแนวทางในการพัฒนากลุ่มผ้าไหม จากการดำเนินการโครงการมีความหวังที่จะทำให้สมาชิก
ของทั้งสองกลุ่มสามารถสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต
1.3 โครงการวิจัยการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพจังหวัดมหาสารคามเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ “HELLO นาดูน เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ ปรับกาย เสริมจิต ชีวิตสมดุล”
การบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเชิ ง สุ ข ภาพจั ง หวั ด มหาสารคาม เพื ่ อ รองรั บ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมีนักวิจัยจำนวน 35 คน จาก 10 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควบคู่กับ
การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนเจ้าของทรัพยากร
การท่องเที่ยว 3 ชุมชน
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการขับเคลื่อนการบริการวิชาการ เพื่อเป้าหมายดังนี้
1. การส่งเสริมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีมู ลค่าเพิ่ม
สามรถสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่
พระธาตุนาดูน วัดป่าวังน้ำเย็น วัดหนองหูลิง ฯลฯ
4. ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
6. ควรเตรี ย มแผนเพื ่อ รองรั บ ปัญ หาและผลกระทบจากแนวโน้ ม นิ ส ิ ต หรือ ผู้ เรีย นลดลง เนื ่ อ งจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต
ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการหารายได้ที่หลากหลายนอกจาก
ค่าธรรมเนียมอย่างเดียว และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสวงหา
รายได้ร ูป แบบใหม่ และการควบคุมต้น ทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทุกภารกิจ โดยเฉพาะต้นทุน
การเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ การบริหารอัตรากำลังที่จะต้องไม่กระทบกับรายได้ของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนธุรกิจ (Business Model) เพือ่ วิเคราะห์และวางแผนในการขับเคลื่อน
เรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการบริหารและดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย มีน โยบายในการสนับ สนุ นให้ค ณะ/หน่ว ยงานจั ดทำหลัก สู ต รระยะสั้ นที ่ส ร้า งรายได้
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก การจัดทำโครงการบริการวิชาการให้หน่วยงานภายนอก
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตผลงานวิจัย ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ การจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สิน การเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทำแผนธุร กิจ
(Business Model) เพื่อขับเคลื่อนผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสร้างและพัฒนา
โรงพยาบาลสุทธาเวชที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชาในชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่มหาวิทยาลัย
วางแผนไว้ในอนาคต
การบริห ารอัตรากำลั ง ที่จ ะต้ อ งไม่ กระทบกั บรายได้ ข องมหาวิ ทยาลัย ในอนาคต โดยมหาวิทยาลั ย
มีการวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีการบรรจุอัตราบุคลากรใหม่ เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่มีอยู่ และปรับปรุงระเบียบในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
กองคลังและพัสดุ
การเตรียมแผนเพื่อรองรับปัญหาและผลกระทบทางการเงิน จากแนวโน้มนิสิตหรือผู้เรียนลดลง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และได้ให้
ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว แม้ว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่มีปัญหาทางการเงิน แต่พบว่ารายได้ส่วนใหญ่ของ
เงินนอกงบประมาณเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของรายได้
รวม (เงินงบประมาณและนอกงบประมาณ) ดังนั้นหากจำนวนผู้เรียนลดลงมหาวิทยาลัยจะได้รับผลกระทบ
ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านรายได้ และ ด้านค่าใช้จ่าย ดังนี้
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1. วางแนวทางในการหารายได้ที่หลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยมี
การกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2569 เป็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรและ
แสวงหาช่องทางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ โดยมี 5 เป้าประสงค์ดังนี้
1) บริหารจัดการหลักสูตร
2) บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีตัวตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4) บริหารจัดการบริการวิชาการให้มีรายได้มากขึ้น
5) บริหารจัดการหน่วยจัดหารายได้ให้มีผลตอบแทนสูง
2. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทุกภารกิจ
จากการวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับปี พ.ศ. 2564
พบว่าค่าใช้จ่ายมีจำนวน 2,855 ล้านบาท มีรายการค่าใช้จ่ายสูงที่สุดคือด้านบุคลากร (รวมบำเหน็จบำนาญและ
ค่าตอบแทน) คิดเป็นร้อยละ 55.26 รองลงมาได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 11.97 และ
เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหน่วย (ต่อคนต่อปี) ในช่วงปี พ.ศ. 2562 และ 2563 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันคือ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่างๆ เพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับจำนวนนิสิตในปีนั้ น ชี้ให้เห็นว่าต้นทุน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ต้ น ทุ น คงที่ ซ ึ ่ง สอดคล้ อ งกั น กั บข้ อ มู ล งบแสดงผลการดำเนิ นงาน จึ ง เป็ น ประเด็ น หลัก ที ่ ทาง
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการบริหารต้นทุนคงที่ 2 รายการข้างต้น คือ (1) ต้นทุนด้านบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเงินเดือน และ (2) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายการครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง
โดยมีแนวทางสำคัญ 3 ประการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและครุภัณฑ์ฯ ดังกล่าว คือ
1) กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรนั้นก่อนการจัดหามาเพิ่ม
2) นำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วไปหาแนวทางการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น การนำไปใช้ในการสร้างรายได้
ของแต่ละหน่วยงานผ่านการทำโมเดลธุรกิจ เป็นต้น
3) หาแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกันหลายหน่วยงาน
3. การบริหารอัตรากำลัง เพื่อลดต้นทุนด้านบุคลากร
4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business Model) เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
ในการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานได้วิเคราะห์ทรัพยากรและองค์ความรู้ของหน่วยงาน เพื่อ
นำไปสู่การจัดทำโมเดลธุรกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการ 2 อย่าง ดังนี้
1) ร่างระเบียบว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการโมเดลธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านโมเดลธุรกิจ (Business Model) ขึ้นในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายให้บุคลากรตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำกับดูแลกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ในการช่วย
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดทำโมเดลธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามโมเดล
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ทั้งนี้ได้ดำเนินการระยะแรกแล้ว 1 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยี ซึ่งได้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะ
กรรมการฯ กับผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มีการวิเคราะห์ทรัพยากรและศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากร พบว่า
รูปแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่คณะฯ คาดว่าจะสามารถแสวงหารายได้ 3 รายการ ได้แก่
(1) วัสดุปลูก ประกอบด้วย วัสดุเพาะ วัสดุปลูก และปุ๋ยน้ำ
(2) เลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย
(3) จัดอบรม/ให้บริการ
โดยปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจแต่ละรายการดังกล่าว ได้แก่ วิเคราะห์
กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มเตรียมจนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย รวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์จุดคุ้มทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ และ วิเคราะห์ธุรกิจแบบ BMC (Business Model Canvas)

สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับปัญหาและผลกระทบทางการเงิน จากแนวโน้มนิสิต
หรือผู้เรียนลดลง อาทิ เช่น
1. มีแนวทางในการหารายได้ที่หลากหลายนอกจากค่าธรรมเนียมอย่างเดียว และสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการคลังโดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสวงหารายได้รูปแบบใหม่
2. การควบคุมต้น ทุน และค่าใช้จ ่ายในการดำเนินงานของทุกภารกิจ โดยเฉพาะต้นทุนการเปิดสอน
หลักสูตรต่างๆ
3. การบริหารอัตรากำลังที่จะต้องไม่กระทบกับรายได้ของมหาวิทยาลัยในอนาคต
4. หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ยจั ด ทำแผนธุ ร กิ จ (Business Model) เพื ่ อ วิ เ คราะห์ แ ละวางแผน
ในการขับเคลื่อนเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
7. ควรเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับให้มีความทันสมัยและเหมาะสม โดยเฉพาะ
ระเบียบที่รองรับการแสวงหารายได้เพิ่มในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และควรมีการอบรมชี้แจงหรือให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันโดยเฉพาะกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจน รัดกุม และรอบคอบต่อการปฏิบัติหรือการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานได้อย่างราบรื่น

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการปรับปรุงระเบียบที่รองรับการแสวงหารายได้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมีการบริการจัดการรายได้ที่คล่องตัวเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การจั ด หารายได้ ห รือ ผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ ส ิ น ของมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ... ซึ่ ง ทรั พ ย์ ส ิ น ของมหาวิ ทยาลั ย
ทั้งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ฉบับ ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร จำนวน 5 ฉบับ
1) ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง แนวปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเภทพนักงานที่จ้าง
ตามสัญญาจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
3) ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
4) ประกาศ ก.บ.ล. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือก และการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
5) ประกาศ ก.บ.ล. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
2. ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 5 ฉบับ
1) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ว่ า ด้ ว ย ค่ า ตอบแทนบุ ค ลากรของกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่มาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
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2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
3) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
4) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริห ารงานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
5) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำหรับคณะ/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนิสิต จำนวน 18 ฉบับ
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการ
การศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย กองทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
3) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
4) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่ผู้รับทุน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
5) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การอนุมัติคืนเงินค่าบำรุงหอพัก และค่าประกันหอพักนิสิต
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
6) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการการคืนเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนีย มอื่น ๆ สำหรับนักเรีย นที่ได้ร ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564
7) ประกาศมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับ
ปริญญาเอกระบบนอกเวลาราชการ สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
8) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียบเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
9) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับภาคการศึกษา 2/2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
10) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง มาตรการเยี่ยวยานักเรียน เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
11) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิต
ชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
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12) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่
นิสิตโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564
13) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งกองทุน เจ อาร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
14) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
15) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิต
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565
16) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร สำหรับภาคการศึกษา 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2565
17) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษา
อื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
18) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ
ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
จัดทำระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การจัดหารายได้มหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
8. ควรเร่งดำเนินการผลักดันให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้สำเร็จ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น และควรมีการชี้แจงสื่อสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
ในปัจจุบัน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการฯ ได้ประสานงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจาก
(1) คณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ และ (2) คณะกรรมการจัดการประชาสัมพันธ์
ประชาพิจารณ์ฯ เพื่อขอทราบแนวทางและแผนการดำเนินงาน และความก้าวหน้าดำเนินงาน โดยได้สรุปผล
การดำเนินงานดังนี้
(1) คณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการดังนี้
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1.1) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... ฉบับสมบูรณ์โดยตามแผน
จะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2565
1.2) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในเบื้องต้น พบว่า มีความจำเป็นต้องออกข้อบังคับเพิ่มเติม จำนวน
47 ฉบับ มาใช้บังคับ ภายหลัง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้ โดยการ
จัดทำรายละเอียดของเนื้อหาข้อบังคับต่างๆ มีเป้าหมายระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน ภายในเดือนพฤษภาคม
2565 และต้องมีความสอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... (ฉบับสมบูรณ์)
1.3) ประสานงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ...
และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กับคณะกรรมการเตรียมการฯ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์
และประชาพิจารณ์ฯ ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
(2) คณะกรรมการจัดการประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์ฯ ได้ดำเนินการแล้วดังนี้
2.1) ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และจัดทำแผน การดำเนินงานการประชาสัมพันธ์และประชาพิจารณ์
การปรับเปลี่ยนสถานภาพฯ
2.2) อยู่ระหว่างการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ http://autonomy.msu.ac.th/, youtube,
facebook, Msu Radio, MSUTV, ป้ายประชาสัมพันธ์ซึ่งต้องประสานงานเพื่ อนำข้อมูลจากคณะกรรมการจั ดทำ
ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ มาใช้ในการดำเนินงานต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ มีความต่อเนื่อง คณะกรรมการเตรียมการฯ จึงได้นำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ทั้งสองชุด มาปรับปรุง แผน/กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน ในปฏิทินการดำเนินงานการเตรียมการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถดำเนินการได้จริงตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้กำกับติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามกรอบระยะเวลาปฏิทินฯ

สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
มีการกำหนดตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัด ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยได้กำหนดเกณฑ์
ตัวชี้วัดเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
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ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1 มีการยก (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....และ
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำหนดระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2 มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....
3 นำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาคม มาพิจารณาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
4 มีการรายงานสรุปความคืบหน้าในการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อสภา
มหาวิทยาลัย
5 เสนอ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... ตอรัฐสภา/
สภานิติบัญญัติแหงชาติ

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

รอดำเนินการ
รอดำเนินการ
รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
9. มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์องค์กรที่ท้าทาย
อาจจะต้องพิจารณาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วย รวมทั้งควรกำหนดเกณฑ์ในการวัดการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของเอเชียไว้ ตลอดจนเป้าหมายและแผนงานในแต่ล ะปีว่าจะมีจุดเน้นเรื่องใดบ้าง และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และเข้าใจร่วมกันอย่างชัดเจน รวมทั้งประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยคาดว่าจะได้รับเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของเอเชีย เนื่องจากการดำเนิ น งานทุ กเป้า หมายต้ องอาศัยบุคลากรในการขั บเคลื ่ อนและให้ความร่ ว มมื อ
เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน ระหว่างกันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒ นาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 -2569)
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
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มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดจุดเน้น และจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์การวัดความเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ย ถู ก จั ด อั น ดั บ (Ranking) โดยการจั ด ลำดั บ ของ Times Higher Education Asia
University Rankings อันดับที่ 100+ ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ
2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับของ Scimago Institutions Rankings
อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ
3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับของ The QS ASIA University Ranking
อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10ของประเทศ
4. มหาวิ ท ยาลั ย ถู ก จั ด อยู ่ ใ นอั น ดั บ (Ranking) โดยการจั ด ลำดั บ ของ Times Higher Education
University Impact Rankings (SDGs) อันดับที่ 300 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ
5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับของ Round University Ranking (RUR)
ไม่เกินอันดับ 500 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ
ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเป็นรายปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดเป้าหมาย
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ Scopus/ISI 600 เรื่อง ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน Scopus Q1 /ISI Q2
จำนวน 240 เรื่อง ผลงาน Citation 6,000 ครั้ง ค่าเฉลี่ย H-index เท่ากับ 3 และมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ
ในระดับนานาชาติ จำนวน 11 Rankings
มหาวิทยาลัยได้มีการสื่อสารและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. การจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในวันที่ 21 ตุลาคม 2564
2. การประชุมในเวทีต่าง ๆ ทุกระดับเพื่อสื่อสารนโยบายมหาวิทยาลัยให้ทราบ
3. กำหนดการลงตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงานเพื่อสื่อสารกับบุคลากรในคณะ/หน่วยงานในช่วงเดือน
เมษายน -พฤษภาคม
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การจัดโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ 2565 หัวข้อ“การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2564
ณ นอร์ท ฮิลล์ ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมเป็นการระดมความคิดเห็นเรื่อง “ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของ
เอเชียของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เพื่อจัดทำแผนให้ประสบความสำเร็จ
2. จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กับการกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อการวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์ในการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2565
3. กำหนดจัดโครงการสัมมนาการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เพื่อการ
ขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน พ.ศ. 2565
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
4. การกำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนคณะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย
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สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
▪ สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์โดยมีการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมให้แสวงหาแหล่งทุนวิจัย
จากภายนอก การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus/ISI Q1,Q2 การส่งเสริมการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ในต่างประเทศให้ผลิตผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งและจุดเน้นด้านการวิจัยจัดตั้ง Excellent Centre Research Cluster
และ Research Unit
▪ ผลจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายในการได้รับการจัดอันดับจำนวน 5 Ranking ในระดับนานาชาติ ดังนี้
1. Times Higher Education Asia University Rankings
2. Scimago Institutions Rankings
3. The QS ASIA University Ranking
4. Times Higher Education University Impact Rankings (SDGs)
5. Round University Ranking (RUR)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
10. หน่วยงานหรือบุคคลในระดับมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กร ควรมีการดำเนินงาน
เชิงรุกเพิ่มมากขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสาร หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหรือมีผลกระทบกับบุคคลและ
องค์กรให้กับนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกได้ทราบและมีความเข้าใจนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ในด้านต่างๆ ให้ตรงกันอย่างรวดเร็ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนและเกิดความขัดแย้งภายใน
มหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยการประชาสัมพันธ์
สื่อสาร หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ให้เป็นที่ยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล โดยมี
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กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ “ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ด้านการประชาสัมพันธ์ ” จึงได้มีการจัดทำกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยในช่วงเดือนกันยายน 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศได้ ดำเนินการ
จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารองค์ กร
ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น และเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ
โครงการ OIA Road Show สื่อสารความเข้าใจร่วมกับบุคลากรพร้อมสร้างภาพลักษณ์สู่สากล
กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบและขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ได้หารือร่วมกับผู้เข้าร่ วมประชุมจากคณะ/
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
สู่สากลและการทำงานด้านกิจการต่างประเทศเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของแต่ละคณะ/
หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีภาพลักษณ์สู่ความเป็นสากล
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับสู่สากล
การจัดโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับสู่สากล ในรูปแบบ
ออนไซต์ ณ ห้องประชุม B-412 สำนักคอมพิวเตอร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์ และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่สำคัญและมีความจำ เป็น
ต่อองค์กร เป็นงานที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้การบริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แฟนเพจเฟสบุ๊ก ช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
การจัดโครงการดังกล่าว แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือภาคเช้า รับฟังการบรรยายในหัวข้อ
“จิตวิทยาการบริการและการเป็น นัก ประชาสั มพันธ์ม ือ อาชี พ” และภาคบ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใ นหั ว ข้ อ
“การจัดการงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ : ข่าว ภาพ สื่อออนไลน์” เพื่อเพิ่มทักษะในการให้บริการและ
งานประชาสัมพันธ์มากขึ้น หลังจากการเข้ารับการอบรม โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากร
ที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ และผู้สนใจจากทุกคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน โดยกิจกรรม
จัดขึ้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่า ยสนับสนุน E4ALL 2022
การจั ด โครงการอบรมทั ก ษะด้ า นการสื ่ อ สารภาษาอั ง กฤษสำหรั บ บุ ค ลากรฝ่ า ยสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับการสื่อสารให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อให้เกิ ด
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ความคุ้นเคยและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน
เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับรูปแบบการจัดโครงการจะเป็นการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานในหัวข้อ “หลักการแปลอย่างถูกวิธี” เพื่อการส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษที่จำเป็นและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงเดือนกันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศได้
ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยโดยการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของมหาวิทยาลัยให้สังคมทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ อาทิ เช่น
• “สาร MSU Online”

• สื่อสิ่งพิมพ์ “ก้าวต่อไป มมส”
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• “MSU Channel”

• สื่อสิ่งพิมพ์ “ข่าว มมส ผ่านสื่อ”
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• สื่อสิ่งพิมพ์ “Moving Forward Togrther”

สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1. การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
- ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
2. พัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ โดยจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดี
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
11. ควรพิ จ ารณาประเด็ น ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น ฯ เพื ่ อ นำมากำหนดโครงการ
เชิงนโยบายที่มีความสำคัญ (Flagship Project) ที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงกับนโยบาย
และวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี อย่างน้อยยุทธศาสตร์ละ 2 โครงการ พร้อมทั้งจัดลำดับ
ความสำคัญในการดำเนินงาน มีการกำหนดตัวชี้วัด ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจนและ
รายงานความก้าวหน้าและปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมินฯ และสภามหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน นอกจากนี้ อธิการบดีอาจพิจารณาประเด็นเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เห็นว่า
มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานเพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ปีถัดไป

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
ด้านวิชาการ
ได้ดำเนินการเตรียมการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มุ่งให้ความสำคัญกับสื่อดิจิทัล และใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มสูงขึ้น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึก ษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต การพัฒนาสมรรถนะของผู้สอน จะส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึก ษา
ได้กำหนดแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไว้ใใน 3 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ และองค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม โดยสมรรถนะ
ประกอบด้วย 1) ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ดำเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
และ 4) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะการนำนวัตกรรมสู่การจัดการ
เรีย นรู้เพิ่มสูงขึ้น ฝ่ายวิช าการจึงกำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิช าการ เรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา ให้กับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย เพื่อให้นโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากร และอาจารย์
ผู้สอน เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มีแผนด ำเนินการ
จัดโครงการขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2565
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ด้านการวางแผนและนโยบาย
ในช่วงเดือนกันยายน 2564 - มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดให้มีโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับนโยบายและวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี อาทิ เช่น
1. โครงการสัมมนาการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย (กองแผนงาน)
2. โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ (EdPEx) (กองแผนงาน)
ด้านวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 โครงการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัย
1. การจัดการศึกษา(หลักสูตรปริญญาตรี)
ปีการศึกษา 2564 การจัดการศึกษา 17 คณะ 2 วิทยาลัย และ 1 สถาบัน จำนวน 200 หลักสูตร
ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี มีจำนวน 91 หลักสูตร ร้อยละ 45.50 จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติการมีการฝึกงานและสหกิจศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในสถานประกอบการให้นิสิต รวมถึงมีรายวิชา
ปริญญานิพนธ์/โครงงาน ซึ่งเป็นการใช้ความรู้และทักษะที่ได้ทั้งหมดมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเมื่อ
ทำงานจริง
- ระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวน 109 หลักสูตร ร้อยละ 54.50 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ
วิจัยเป็นพื้นฐานและประยุกต์การฝึกทักษะด้านการวิจัยและปฏิบัติการ มีวารสารที่รองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
อาทิ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ได้แก่ 1) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) วารสารการเมือง
การปกครอง 3) วารสารการบั ญชีและการจัดการมีว ารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ได้แก่1) วารสาร
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี 2)วารสารสาระคาม 3) Science Technology and Engineering Journal
4) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5) วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6) วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา 7) วารสารมนุษย์กับสังคม 8) วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีวารสารอื่น ๆ ได้แก่ 1) วารสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) Community University Engagement Journal มี ศ ู น ย์ ใ ห้ คำปรึ ก ษา (Research Clinic) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีทุนวิจัยเงินรายได้สำหรับนิสิตปริญญาโทและเอก รวมทั้ง มีแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
2. การวิจัย
กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยให้มีผลงานด้านการวิจัยเป็นอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย มี
ห้องปฏิบัติการวิจัย มีหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง มีศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย มีศูนย์เครื่องมือ
กลางเพื่อให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
รวมทั้งมีหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัย เช่น ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบั น วิ จ ั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางนวั ต กรรมไหม ศู น ย์ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (UIC) และศูนย์นวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MIC)
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ด้านบริการวิชาการ
มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนและสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันตามหลักการการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแหล่งทุนภายนอก เพื่อสร้างความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของคณะหน่วยงานโดยมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
การวิจัย และ/หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (4-In-1) และสอดคล้องกับโจทย์ที่ชุมชนสังคมต้องการ คณะ
หน่วยงานมีการบริการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้ นให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ แบบมีค่าลงทะเบียนและไม่มี
ค่าลงทะเบียน มีฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ถาวรโดยเน้นหนักด้านการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อรองรับการเรียนการสอน
วิจัย และบริการวิชาการให้แก่คณะหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ประสงค์ใช้บริการ
ด้านการผลิตบัณฑิตและการรับนิสิต
1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
โครงการเตรีย มความพร้อมก่อนเข้าสู่โ ลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นโครงการที่อบรมให้ความรู้กับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ร่างกาย
และความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรองรับการก้าวเข้าสู่ การแข่งขันของโลกอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
โดยให้ได้รับทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานและวิธีการการหางาน สมัครงานออนไลน์และ
ปรับเปลี่ยน พัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ และได้รับทราบข้อมูลแนวโน้มและทิศทางของ
ตำแหน่งงานและการแข่งขันของแรงงานไทยและต่างประเทศ ในปัจจุบัน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
471 คน ซึ่งจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
ผลสัมฤทธิ์ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลการแข่งขันตลาดแรงงานใน
ปั จ จุ บ ั น และกระบวนการสมั ค รงานและการหาแหล่ ง งานออนไลน์ มี ท ั ก ษะในการเตรี ย มพร้อ มเพื ่ อ เข้าสู่
ตลาดแรงงานหลักจากเข้าร่วมโครงการร้อยละ 85
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ไม่ทั่วถึง เนื่องจาก นิสิตได้มีการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์
ความร่วมมือจากคณะเครือข่ายที่ส่งนิสิต/บุคลากร
เข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามจำนวนที่แจ้ง

แนวทางแก้ไข
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในทุสื่อระบบออนไลน์เป็นระยะ ๆ
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและขอความอนุเคราะห์
คณะได้ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิต
มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมและประสานงานกำชับ
ทางโทรศัพท์กับผู้ประสานงานคณะเพื่อยืนยันจำนวนที่
แท้จริง และมีการแจ้งรายละเอียดกับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการผ่าน sms และ E-mail
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แผนการพัฒนา

เรื่อง
การประชาสัมพันธ์โครงการ

เนื้อหาจำนวนมากและระยะเวลากระชั้นชิด

มีการจัดทำแบบสอบถามสิ่งที่นิสิตต้องการ
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด
19 ในครั้งต่อไป

แนวการพัฒนา/แก้ไข
- ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง และเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ และก่อนจัดกิจกรรม 1-2 เดือน
- มีการประชุมคณะกรรมการ รองคณบดีฝ่ายที่รับผิดชอบ
เพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์
- มีการประสานงานกองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์นิสิต
ทุน ละโครงการต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และมีการ
ให้คะแนน
- มีการประสานงานโดยการส่ง Email และ SMS ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง
-มีการประชาสัมพันธ์จากสื่อออนไลน์ จำนวน 3 ครั้ง เป็น
ระยะ และสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ
ประชาสัมพันธ์
- มีการวางแผนเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ประสานวิทยากรในการบรรยายให้เหมาะสมกับเวลา
- นำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน
บัณฑิตได้งานทำ
- มีการส่งข้อมูลเอกสารเนื้อหาโดย Email ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการทุกคน
- มีข้อสอบถามสิ่งที่นิสิตต้องการเพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้
ตรงต่อความต้องการของนิสิต
- นำข้อมูลนำเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- มีการจัดทำแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมรูปแบปกติ และ
รูปแบบออนไลน์ และปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไป
ตามรูปที่ที่จัดโครงการจริง

156
สรุปผลโครงการ

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำและ
สหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำและสหกิจ
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นโครงการที่อบรมให้ความรู้กับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา และนิสิตที่จะออก
ฝึกสหกิจศึกษา เพื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือออกฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจะได้มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและสามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้อง และบุคลากรก็ได้รับความรู้เพื่อนำความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษากับนิสิตในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 518 คน ซึ่ง
มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ ระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ก่อนการเข้าร่วมโคราง
การฯ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาคิดเป็นร้อยละ 72.40 และ หลังการเข้าร่วมโครางการฯ ท่านมี
ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 84.80 มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.40
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการไม่ครบตาม
จำนวนที่ส่งรายชื่อเข้าร่วม

แนวทางแก้ไข
มีประสานงานทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่น ๆ ก็ยังเข้า
ร่วมไม่ครบก็ไม่สามารถแก้ไขได้ 100% จัดทำสรุปผล
โครงการ

สรุปผลโครงการ

ด้านพัฒนานิสิต
ด้านพัฒนานิสิต ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการเชิงนโยบายที่มีความสำคัญ (Flagship Project)
ด้านที่ 1: การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การส่งเสริมการเรียนรู้การทำงานดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยภายใต้สถานการณ์วิกฤติการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ ที่ดำเนินการร่วมกับ
โรงพยาบาลสุทธาเวช และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เน้นการประชาสัมพันธ์ การเฝ้าติดตาม และบริการ
คัดกรองโรคแก่นิสิตและบุคลากร รับส่งยังสถานพยาบาล และรับกลับหอพัก เมื่อรักษาหายแล้ว
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การเฝ้าระวังและลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความรู้และการปฏิบัติตัว
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผ่านโครงกาสวัสดิภาพหน่วยนิสิต มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่าน สื่อออนไลน์ เว็บไซต์
เพจเฟชบุ๊ค รวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและนำส่ง-รับกลับโรงพยาบาล
การส่งเสริมการเรียนรู้และการช่วยเหลือสังคม จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์นิสิต Msu For All และมาตรฐานการพัฒนานิสิต (10 ด้าน) ผ่านกิจกรรม เช่น โครงการบริจาคโลหิต
การออกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือนิสิตและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติ ต่างๆโดยศูนย์ประสานงานจิตอาสา
การส่งเสริมให้นิสิตได้รับคำปรึกษาและการปรับตัวด้านสุขภาพจิตใจ พร้อมรับการเผชิญปัญหาในอนาคต
ผ่านคณะกรรมการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเจ้าหน้าและอาจารย์ที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือและให้
คำปรึกษากับนิสิต ฮอตไลน์สายด่วน 24 ชม. และห้องให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
ประเด็นที่ 1.4 การพัฒนานิสิตเป็นผู้ประกอบการ
กองกิจารนิสิต ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้ง “กองทุน JR เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564” เพื่อเป็นทุนพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและสนับสนุนทุนกู้ยืมในการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนิสิต
เพื่อให้นิสิตได้ความรู้ในการจัดทำโลโก้สินค้า ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาดเบื้องต้นรวมถึงฝึก
ปฏิบัติทักษะอาชีพที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการจะดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และแรงจูงใจให้กับคณาจารย์
ให้มีสมรรถนะการนำนวัตกรรมสู่การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป
ด้านการวางแผนและนโยบาย
ด้านการวางแผนและนโยบาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้
1. โครงการสัมมนาการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เพื่อการ
ขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นใน
การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของ
เอเชีย และเพื่อให้การเกิดการบูรณาการทุกแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยง และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ (EdPEx) เพื่อขับเคลื่อนคณะ/
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ (EdPEx)
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการให้ได้ผลลัพธ์ ดังนี้
• มีผลการดำเนินงานอย่างน้อย 1 คณะที่ผ่าน Screening EdPEx200 (coaching ระยะที่ 1
(Screening) และมีการวิพากษ์ Screening ทุกคณะที่ประสงค์สมัคร ก่อนจัดส่งตามกำหนด
• มีผลการดำเนินงานอย่างน้อย 1 คณะที่ได้รับการตรวจเยี่ยม SAR EdPEx200 (coaching
ระยะที่ 2 (SAR)
• การขับเคลื่อน EdPEx MSU (ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

• การขับเคลื่อน EdPEx MSU (ช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565)
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ด้านวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดสรรทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ และดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
1) การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2) การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
1.2 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
1) ทุน Senior Researcher
2) ทุน First International Publication
3) ทุน One Staff One Publication
4) ทุนส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย
5) ทุนมุ่งเป้า
6) ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ (Fast tract)
7) ทุนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
8) ทุนพัฒนาบุคลากร
2. การสร้างเครือข่ายทุนวิจัย
2.1 คณะกรรมการทุนวิจัย 1) PMU 2) หน่วยงานในประเทศ 3) หน่วยงานต่างประเทศ
2.2 การวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (UIC)
3. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
3.1 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยวิจัย จำนวน 33 หน่วย ดังนี้
• หน่วยวิจัยความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชันทางสัตว์
• หน่วยวิจัยศูนย์นวัตกรรมอาหารอีสาน
• หน่วยวิจัยไดโนเสาร์
• หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก
• หน่วยวิจัยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินานาชาติ
• หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ
• ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลการจัดการภัยพิบัติในลุ่มน้ำชี มมส
• หน่วยวิจัยนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• หน่วยปฏิบัติการวิจัยการบูรณาการเภสัชกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเภสัชศาสตร์
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
• ศูนย์วิจัยเฉพาะทางความหลากหลายพืชวงศ์ขิงและพืชที่มีท่อลำเลียงเพื่อการประยุกต์
• หน่วยวิจัยพีชคณิตและการประยุกต์
• หน่วยวิจัยพืชและนวัตกรรม
• ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านเห็ดและไลเคนส์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
• หน่วยวิจัยนโยบายแอลกอฮอล์และการสร้างเสริมสุขภาพ

161
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
หน่วยวิจัยสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำประยุกต์
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหม่อนและไหม
หน่วยวิจัยศูนย์การก่อสร้างและการบริหารโครงการ
หน่วยวิจัยสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
หน่วยวิจัย Tropical Health and innovation
หน่วยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษาสมุนไพร และความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วยวิจัยการจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศและการประกอบการดิจิทัล
หน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านชีวภาพสัตวแพทย์
หน่วยวิจัยทางการแปรรูปชีวมวลด้วยกระบวนการทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ และ
อาหารเสริมสุขภาพ
• หน่วยวิจัยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
3.2 การจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเฉพาะทาง
3.3 โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
4. การสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ
4.1 การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย
4.2 การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
4.3 การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
4.4 การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
ด้านการผลิตบัณฑิตและการรับนิสิต
1. ได้รับความร่วมมือระดับคณะที่จะประสานและจัดเตรียมนิสติ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
2. ได้รับความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีความรู้และข้อมูลตลาดงานใหม่ๆมาบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. นโยบายส่งเสริมในการจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างต่อเนื่อง
4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
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ด้านการพัฒนานิสิต
ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนานิสิตจากคณะต่างๆทำให้การดำเนินงานและจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีโครงการในรอบ 6 เดือน เกิดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิต ดังนี้
1. การส่งเสริมการเรียนรู้การทำงานดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยภายใต้สถานการณ์วิกฤติ
มีการคัดกรองการติดเชื้อสำหรับนิสิต จำนวน 3 ครั้งที่อาคารพลศึกษา นิสิตเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนการ
เฝ้าระวังและลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 34 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2. การส่งเสริมการเรียนรู้และการช่วยเหลือสังคม มีนิสิตจัดโครงการจิตอาสาและช่วยเหลือชุมชน
จำนวน 10 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มากกว่า 300 ครัวเรือน โครงการบริจาคโลหิต จำนวน 2 ครั้ง
ได้เลือดจากนิสิตและบุคลากร ประมาณ 43,200 ซีซี
3. การส่งเสริมให้นิสิตได้รับคำปรึกษาและการปรับตัวด้านสุขภาพจิตใจ โดยงานให้คำปรึกษา
กองกิจการนิสิตร่วมกับเครือข่ายให้คำปรึกษาได้สุขภาพจิตแก่นิสิต ประมาณ 500 กรณี
4. การพัฒนานิสิตเป็นผู้ประกอบการ มีการตั้งกองทุน“กองทุน JR เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564” และจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนิสิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิต
เป็นผู้ประกอบการ โดยครั้งที่ 1 มีนิสิตเข้าร่วม 30 คน
5. การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส กองกิจการ
นิสิตจึงมีความจำเป็นต้องจำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดแบบออนไลน์ ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์ปกติ
กองกิจการนิสิต จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายและจำนวน คนเข้าร่วม เพื่อให้เกิดนิสิตเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถ
นำทักษะจากการปฏิบัติไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น ตามลำดับต่อไป

