
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ กองบริการการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ :    สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมคามพร้อมให้กับนิสิตก่อนสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินงาน ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 
ปัญหา/อปุสรรค 
การด าเนินงาน 

แนวทางแก้ไข 
เป้าหมาย/ผลผลิต ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

1. โครงการเตรียม
ความพร้อมให้กับ
นิสิตก่อน 
เข้าสู่โลกอาชีพ  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

1  ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาในการ
บรรยาย 
2  ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับข้อมูลการแข่งขันตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน และกระบวนการสมัครงานและการ
หาแหล่งงานออนไลน์ มีทักษะในการ
เตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจาก
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.20 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการโดยรวม กว่าร้อยละ 81.60 
 

6,800 1. เครือข่ายการ
ด าเนินงานระดับ
คณะและระดับ
กองบริการ
การศึกษา 
2. เครือข่ายสถาน
ประกอบการ 
3. ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 

1. ปฏิทินการ
ด าเนินงานได้มีการ
วางแผนล่วงหน้า 
และมีเหตุสุดวิสัย
ซ้อนทับกับกิจกรรม
อ่ืน ๆ 
2.ความร่วมมือจาก
คณะเครือข่ายที่ส่ง
นิสิต/บุคลากรเข้า
ร่วมโครงการไม่ตรง
ตามจ านวนที่แจ้ง 

1. มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลล่วงหน้า และมี
เพ่ิมช่องทางการเข้า
ร่วมในรูปแบบออนไลน์
และออนไซต์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. มีการจัดประชุม
เตรียมความพร้อมและ
ประสานงานก าชับทาง
โทรศัพท์กับผู้
ประสานงานคณะเพ่ือ
ยืนยันจ านวนที่แท้จริง 
และมีการแจ้ง
รายละเอียดกับผู้
ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการผ่าน sms 
และ E-mail 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .1... :  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ :    สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินงาน ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 
ปัญหา/อปุสรรค 
การด าเนินงาน 

แนวทางแก้ไข 
เป้าหมาย/ผลผลิต ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

2. โครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนิสิต           
สหกิจศึกษา (รุ่นที่ 
48 ด าเนินการ
เรียบร้อย รุ่นที่ 49         
ยังไม่ด าเนินการ) 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 48 ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 22-23 
พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings               
มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 386 คน              
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 302 คน             
คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.94  

62,000 
(พฤศจิกายน 

2565) 

1. ผู้บริหารให้
ความส าคัญการ
การจัดโครงการ 
2. มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
งบประมาณ 
3. คณะส่งนิสิต
เข้ารวมโครงการ 
4. นิสิตให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วม
โครงการตามที่
ก าหนด 

1.ผู้เข้าร่วม
โครงการมาเข้าร่วม
ล้าช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 
2.ปฏิทิน
มหาวิทยาลัยเลื่อน
สอบปลายภาค มา
ตรงกับวันจัด
โครงการที่ได้
ก าหนดไว้แล้ว 

1.มีการติดตามที่
หลากหลายช่องทาง 
เช่น SMS โทรศัพท์  
ให้เพ่ือนนิสิตช่วย
ประสานติดตาม 
2.ประสานไปคณะเพื่อ
วางแผนรวมกัน และ
เพ่ิมช่องทางออนไลน์
ในการเข้าร่วมโครงการ
เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ( / ) ปัญหา/อุปสรรค 

การด าเนินงาน 
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ด าเนินการ ก าลังด าเนินการ 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2566 

/  - 
 
 
 

- 
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา      
(รุ่น 49)  
 

/  - 
 
 
 

- 
 
 
 

หมายเหตุ :    ด าเนินการในเดือน มิถุนายน 2566 ทั้ง 2 โครงการ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
ผู้ประสานงาน :..นางขวัญสิริ ศรีจันลี. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     โทรศัพท์ : 085-4564949     E-mail: upsorn.s@msu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2566 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ 
        ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
        เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต 
        ก่อนสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัย 
       มหาสารคาม 

86 6.85 ส่งเสริมบัณฑิตให้มี
ทักษะความพร้อม
ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

พฤศจิกายน 
2565 

10,000 O ภาณุวัฒน ์
S อดิศร  
   สถานประกอบการ 

1.1.2 ร้อยละของผู้ทดสอบหลัง 
        เข้าร่วมโครงการผ่าน 60   %  
        โครงการเตรียมความพร้อม 
        ก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก)  
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
        ประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2566 

4 6.85 ส่งเสริมบัณฑิตให้มี
ทักษะความพร้อม
ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

โครงการเตรียมความพร้อม 
ก่อนสอบ กพ. 

มิถุนายน 2566 32,000 O ภาณุวัฒน ์
S อดิศร  
   สถานประกอบการ 

1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ 
        ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ 
        และเตรียมความพร้อม 
        นิสิตสหกิจศึกษา        
 

85 6.85 ส่งเสริมนิสิตให้มี
ทักษะ และ
ประสบการณ ์     
ในการท างาน 

โครงการปฐมนิเทศและเตรียม 
ความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา 
 

พฤศจิกายน 
2565 และ 
มิถุนายน 2566 

100,000 O ชิดชนก 
S สราญพร 

1.1.4  ร้อยละความพึงพอใจ 
         ของผู้ใช้บริการ เฟซบุ๊ก  
         Fan page เรียนต่อ  
         มมส Mahasarakham  
         University   

85 7 พัฒนากระบวนการ
ประชาสัมพันธ์การ
รับเข้าศึกษา 

ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
เฟซบุ๊ก Fan page เรียนต่อ มมส 
Mahasarakham University  

กันยายน 
2565-สิงหาคม 
2566 

- O จิรภา 
S บุษบา  

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2566 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่   1   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1.1.5 การประชาสัมพันธ์การรับ 
       นสิิตชาวต่างชาต ิ  

มี 6.85 พัฒนากระบวนการ
ประชาสัมพันธ์การ
รับเข้าศึกษา 

การประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
ชาวต่างชาติเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   

สิงหาคม 2565 - O กรวิกา 
S ขวัญธิดา,สราญพร 
   ประกาศิต,อดิศร, 
   ภาณุวัฒน ์

1.1.6 จ านวนผู้เข้าศึกษาในระดับ 
       ปริญญาตรี ระบบ TCAS  
       ประจ าปีการศึกษา 2566 

80 6.90 พัฒนากระบวนการ
คัดเลือกเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 
ระบบ TCAS 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจ าปี
การศึกษา 2566  
 
 
 

กันยายน 2565 
- มิถุนายน  
  2566 

- O ขวัญสิริ 
S กรวิกา, ดนิตา,  
  กัญนิภา, 
  ภาณุวัฒน ์
 
 

1.1.7 ร้อยละของผู้ยืนยันสิทธิ์ 
        เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
        โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

40 6.85 พัฒนากระบวนการ
คัดเลือก 
เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ระบบ
TCAS มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. ปรับแผนการรับเข้าศึกษา                                
2. ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์ 
    เข้าศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 
3. ด าเนินการคดัเลือกบุคคล 
    เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
    ตามปฏิทิน 

กุมภาพันธ ์
2566 

- O ขวัญสิริ 
S กรวิกา, กัญนิภา              
   ดนิตา ภาณุวัฒน ์
 

1.1.8 จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา 
       ในระดับปริญญาตรี โครงการ 
       ส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทาง 
       วิชาการ 

400 6.85 พัฒนากระบวนการ
คัดเลือกเข้าศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี 
ระบบTCAS 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. ปรับแผนการรับเข้าศึกษา                                
2. ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์ 
    เข้าศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 
3. ด าเนินการคัดเลือกบุคคล 
   เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
   ตามปฏิทินเข้าศึกษา 
   ในระดับปริญญาตรี 

กันยายน – 
ตุลาคม 2565 

- O ขวัญสิริ 
S กรวิกา, กัญนิภา             
ดนิตา, ภาณุวัฒน์ 
 

 

 



เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2566 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่   1   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรม เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
1.2.1 จ านวนระบบสารสนเทศ 
        หรือนวัตกรรม ที่ได้รับ 
        การพัฒนา 

1 20 พัฒนาระบบ
สารสนเทศหรือ
นวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบการคัดเลือก 
   บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               
2. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 
   สารสนเทศการคัดเลือกบุคคล 
   เข้าศึกษาในระบบ TCAS ระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ 
   ระบบการคัดเลือกกลาง บุคคล 
   เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
   (myTCAS) 

ตุลาคม 2565- 
กันยายน 2566 

- O อนันต์  
S บุคลากรกอง 
   บริการการศึกษา 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ที่ 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการบริการและการตัดสินใจ 
1.3.1 ระดับความส าเร็จของ 
        การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
        สารสนเทศ  

1 10 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล รูปแบบ
การน าเสนอ/
รายงานข้อมูล เพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตุลาคม 2565- 
กันยายน 2566 

- O อนันต์  
S ประกาศิต, 
   บุคลากร 
   กองบริการ 
   การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
2.1.1 การจัดท าคู่มือ 
       การปฏิบัติงานของบุคลากร 
       ให้เป็นปัจจุบัน 

ครบทุกคน 5 พัฒนาบุคคลกร 
ให้มีความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงาน 

อบรม/ประชุมการเขียนคู่มือ 
การปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2566- 
กุมภาพันธ ์
2567 

- O ศิริลักษณ์ 
S จุฑารัตน์, 
   มานิตย์,                
   บุคลากร 
   กองบริการ 
   การศึกษา 



เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2566 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
2.1.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
        ทักษะการปฏิบัติงาน 
        ตามภารกิจกองบริการ 
        การศึกษา (งานการเงิน) 

ครบทุกคน 5 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน การยืม-คืน
เงนิให้ถูกต้อง 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร  
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
    การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    ทั้งภายในและภายนอก 
    มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2566- 
กุมภาพันธ ์
2567 

- O ศิริลักษณ์ 
S จุฑารัตน์, 
   มานิตย์,                
   บุคลากร 
   กองบริการ 
   การศึกษา 

2.1.3 ร้อยละของบุคลากร 
       ที่เข้าอบรมความรู้ 
       ความสามารถในการสื่อสาร 
       ภาษาท่ี 2  

85 5 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

โครงการอบรมความสามารถในการ
สื่อสารภาษาท่ี 2  

เมษายน 2566 - O อาภัสรา 
S พวงพร 

 


