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สารจากผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 
 รายงานประจําป 2554 ฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองบริการ
การศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ เพื่อตอบสนอง
และสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อีกท้ังเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไว ในรายงานฉบับนี้ประกอบดวยผลการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานของแตละงาน และมีเปาหมายในการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงท้ังจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกหนวยงาน อีกท้ังมียุทธวิธีและแนวทาง
รวมกันในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีความเจริญกาวหนามากขึ้น  
 ความสําเร็จท่ีกลาวมาขางตน  เปนผลมาจากความรวมมือรวมใจของบุคลากรกองบริการ
การศึกษา ทุกทานท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติภารกิจจนกระท่ังบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว รวมท้ัง
การท่ีจะรวมการขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศนตอไป 
 
 
 
 

     (นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์) 
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
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ประวัติกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา                  
จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทบวงมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2538  โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมท่ี  112  ตอนที่  21  ก   เมื่อวันท่ี   21  มิถุนายน  2538   มีการแบงสวนราชการ
ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม                 
พ.ศ.  2538 ลงวันท่ี 13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2538 โดยรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยไดออก
ประกาศ อาศัยอํานาจความในมาตรา 4 และ 7 วรรค 2 ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี 
เปน 4 กอง คือ กองกลาง กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต และกองแผนงาน ซึ่งมีผูบริหาร
หนวยงาน ดังนี้ 

1. นายเกื้อกูล ดวงจันทรทิพย  ตําแหนง หัวหนากองบริการการศึกษา ป พ.ศ. 2538-2540 
2. นายวิทยา จันทรศิริ ตําแหนง ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ป พ.ศ. 2540-2542 
3. นางสายใจ ชุปวา  ตําแหนง ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ป พ.ศ. 2542-2548 
4. นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์  ตําแหนง ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ป พ.ศ. 2548- 

ปจจุบัน 
 
 ในป  2548  ไดมีการแบงโครงสรางสวนราชการเพิ่มขึ้นอีก 3 กอง คือ กองทะเบียนและ
ประมวลผล กองอาคารสถานท่ี และกองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย จากผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/2548  วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2548  เปนการปรับโครงสรางเพื่อใหสอดคลอง
กับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย และตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในสภาพปจจุบัน              
กองบริการการศึกษาจึงไดปรับโครงสรางใหมเปนกลุมงานศึกษาสัมพันธ  ประกอบดวย  งานจัดการ
ศึกษา  งานสหกิจศึกษา  งานโรงเรียนสัมพันธ งานบริหารท่ัวไป และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 กองบริการการศึกษา ตั้งอยูท่ี ชั้น 2 อาคารโรงอาหารกลาง (อาคารกองกิจการนิสิตเดิม)               
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย 
44150   
 

โทรศัพท 0-4375–4377 โทรสาร 0-4375–4377 และ 0–4375–4321–30 ตอ 1202-1204 
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วิสัยทัศน  :  
 มุงเนนการใหบริการ 
 
พันธกิจ  :   
 1.  ขยายเครือขายแนะแนวการศึกษาท่ัวทุกภูมิภาค 
 2.  คัดเลือกนิสิตและจัดหาสถานประกอบการเพื่อใหนิสิตออกไปปฏิบัติ งาน ณ สถาน
ประกอบการ 
 3. มุงพัฒนาและสนับสนุนการจัดการระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพสูสังคมประเทศ 
 4.  วิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 
 5.  บริหารงานอยางมีระบบ  ครบถวนกระบวนการ  ประสานฉับไว  เต็มใจบริการ 
 
วัตถุประสงค  :  
 1.  เพื่อพัฒนาระบบและดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 2.  เพื่อสรางเครือขายแนะแนวการศึกษา  เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการ
รับเขาศึกษา 
 3.  เพื่อเพิ่มประสบการณทางดานอาชีพใหแกนิสิตและสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถานประกอบการ 
 4.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 5.  เพื่อใหการบริหารงานมีความคลองตัว  โปรงใส  และมีประสิทธิภาพ 
 6.  เพื่อเปนศูนยประสานงานจัดหารงานใหบัณฑิต 
 
ยุทธศาสตร  :  
 กองบริการการศึกษามียุทธศาสตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  เพื่อตอบสนองและสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. พัฒนากระบวนการรับนิสิต 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพนิสิตสหกิจศึกษา 
4. พัฒนากระบวนการจัดหางานใหบัณฑิต 
5. มุงเนนการบริหารอยางมีระบบ 
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โครงสรางกองบริการการศึกษา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

5.  งานบริหารทั่วไป 

  4.1  นางมยุรี  ผาผง 

 4.2  นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม 

  4.3  นายมานิตย  สารคํา 

กองบริการการศึกษา 
 

กลุมงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา 

 

งานจัดการศึกษา 

 

งานโรงเรียนสัมพันธ 

 

งานสหกิจศกึษา 

 

งานพัฒนาระบบ               
และสารสนเทศ 

 

งานบริหารทั่วไป 
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โครงสรางการบริหารงานกองบริการการศึกษา   
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นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

งานจัดการศึกษา                      

 

1. นายไสว หินคํา                 
2. นางทิพวรรณ  กองกูล          
3. นางอัปสร  ศรีจันลี                         
4. นางสาวกรวกิา เทียมวงษ       
5. นางสาวนภาลัย  พลศรี                  
6. นายภาณุวัฒน  สวางแสง             
7. นางสาวจีรภา  พงษศิริ                      

8. นายประดิษฐ เมฆไชยภักดิ์ 

 

5.  งานบริหารทั่วไป 

  4.1  นางมยุรี  ผาผง 

 4.2  นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม 

  4.3  นายมานิตย  สารคํา 

นางศิโรวรรณ  อินศร 

หัวหนากลุมงานคัดเลือกนิสิตและสหกจิศึกษา 

 

งานสหกิจศกึษา 

 

1.  นางชิดชนก งามสุทธ ิ                 
2.  นางสาวนิรุชาภรณ จันทกล   
3.  นางสาวสราญพร  แสงหาว 

 

งานโรงเรียนสัมพันธ                      

 

1.  นางพวงพร  งามสุทธิ                   
2. นางสาวบุษบา  หรัญรัตน              
3. นางสาวภัสรา  วุฒิพันธุ               
4. นางสาวขวญัธิดา  ไชยศิลา       
5. นางสาวจิรภา  สีหนาท 

 

งานพัฒนาระบบและ
สารสนเทศ 

1. นายอนันต  ปนะเต                          
2. นางสาวนิรดา  หวงแกว                  
3. นายภัทรพงษ  อกัษร 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

1. นางมยุรี  ผาผง              
2. นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม
3. นายมานิตย  สารคํา 
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โครงสรางหนวยงาน 

 กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
แบงเปน  5 กลุมงาน  คือ  กลุมงานจัดการศึกษา  งานสหกิจศึกษา  งานโรงเรียนสัมพันธ                        
งานบริหารท่ัวไป  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีบุคลากรท้ังสิ้น  24  คน   

จํานวนบุคลากรกองบริการการศึกษา (จําแนกตามกลุมงาน) 

ที่ กลุมงาน ขาราชการ พนักงาน พนักงานจางตามภารกิจ รวม 

1 ผูอํานวยการ 1 - - 1 

2 งานบริหารท่ัวไป 1 1 - 2 

3 งานจัดการศึกษา 5 3 - 8 

4 งานโรงเรียนสัมพันธ - 5 - 5 

5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ - 3 2 5 

6 งานสหกิจศึกษา  1 2 3 

รวม 7 13 4 24 

 

 แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากร กองบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 

โครงสรางหนวยงาน 

 กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
แบงเปน  5 กลุมงาน  คือ  กลุมงานจัดการศึกษา  งานสหกิจศึกษา  งานโรงเรียนสัมพันธ                        
งานบริหารท่ัวไป  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีบุคลากรท้ังสิ้น  24  คน   

จํานวนบุคลากรกองบริการการศึกษา (จําแนกตามกลุมงาน) 

ที่ กลุมงาน ขาราชการ พนักงาน พนักงานจางตามภารกิจ รวม 

1 ผูอํานวยการ 1 - - 1 

2 งานบริหารท่ัวไป 1 1 - 2 

3 งานจัดการศึกษา 5 3 - 8 

4 งานโรงเรียนสัมพันธ - 5 - 5 

5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ - 3 2 5 

6 งานสหกิจศึกษา  1 2 3 

รวม 7 13 4 24 

 

 แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากร กองบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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บุคลากรกองบริการการศึกษา (จําแนกตามตําแหนง) 

ชือ่-สกุล ตําแหนง 

นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
นางศิโรวรรณ อินศร นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นายประดิษฐ เมฆไชยภักดิ์ นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางทิพวรรณ  กองกูล นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นายไสว  หินคํา นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางอัปสร  ศรีจันลี นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางมยุรี  ผาผง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ชํานาญการ 
นางสาวกรวิกา เทียมวงษ นักวิชาการศึกษา   
นางสาวนภาลัย  พลศรี นักวิชาการศึกษา   
นายภาณุวัฒน  สวางแสง นักวิชาการศึกษา   
นางสาวจีรภา  พงษศิริ นักวิชาการศึกษา   
นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม นักวิชาการศึกษา   
นางพวงพร  งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา   
นางสาวบุษบา  หรัญรัตน นักวิชาการศึกษา   
นางสาวภัสรา  วุฒิพันธุ นักวิชาการศึกษา   
นางสาวขวัญธิดา  ไชยศิลา นักวิชาการศึกษา   
นางสาวจิรภา  สีหนาท นักวิชาการศึกษา   
นางชิดชนก  งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา   
นางสาวนิรุชาภรณ  จันทกล นักวิชาการศึกษา   
นางสาวนิรดา  หวงแกว นักวิชาการศึกษา   
นายอนันต  ปนะเต นักวิชาการคอมพิวเตอร 
นายมานิตย  สารคํา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   
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การฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ สัมมนา 

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที ่ ผูเขารวม ประโยชนที่ไดรับ 
1 4-5 ตุลาคม 2553 อบรมการกรอกขอมูล              

การควบคุมภายใน 
 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
อาคารสํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. นางศิโรวรรณ  อินศร 
2. นางมยุรี  ผาผง 
3. นางพวงพร  งามสุทธิ 
4. นางสาวกรวิกา  เทียมวงษ 
5. นางสาวบุษบา  หรัญรตัน 
6. นางชิดชนก  งามสุทธิ 
7. นางสาวนิรดา  หวงแกว 

ขั้นตอนและ
กระบวนการกรอก
ขอมูลการควบคมุ
ภายในผานระบบ
สารสนเทศ 

2 10 พฤศจิกายน 
2553 

รวมประชุมถายทอด
นโยบาย และชี้แจงกรอบ
การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ  ประจาํป
งบประมาณ  พ.ศ. 2554  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

 โรงแรมตักสิลา   
จังหวัดมหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา ความรูความเขาใจ
และรับทราบ
เปาหมายการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
และแนวทางการ
ปฏิบัติราชการชอง
หนวยงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2554   

3 10-21 มกราคม  
2554 

อบรมหลักสูตร เจาหนาท่ี
การเงินและบัญชีของ
หนวยงานยอย รุนที่ 3  

อาคารสโมสรบุคลากร 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. นางมยุรี  ผาผง 
2. นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม 

ทราบแนวทางและ
วิธีปฏิบัติที่ถูกตอง 

4 24-26 มกราคม 
2554 

ประชุมวิชาการ เรื่อง การ
แลกเปลีย่นเรยีนรูในการ
เตรียมความพรอมในการจดั
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ชวงช้ันท่ี 4 ประจําป
การศึกษา 2553 ทดสอบ
ความถนัดท่ัวไป (GAT) และ
ความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) ประจําป
พุทธศักราช 2554 ศูนยสอบ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

อิงธารรีสอรท 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

บุคลากรกองบริการการศึกษา การเตรียมความ
พรอมกอน
ดําเนินการจัดสอบ 
(O-NET)  และ 
ทดสอบความถนัด
ทั่วไป  (GAT)  และ
ความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ  
(PAT) 

 4 กุมภาพันธ 
2554 

อบรม เรื่อง ความรูพื้นฐาน
ดานการประกันคณุภาพ
การศึกษา และกรอบตัวบงช้ี
และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
ผังเมืองและนฤมิตศลิป 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา ทิศทางในการทํา
ประกันคณุภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที ่ ผูเขารวม ประโยชนที่ไดรับ 
5 9 กุมภาพันธ 

2554 
สัมมนา เรื่อง การปรับระบบ
การบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

โรงแรมตักสลิา   
จังหวัดมหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา แนวทางในการปรับ
ระบบบรหิารงาน
บุคคลของ
ขาราชการพลเรือน
ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

6 9 มีนาคม 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"หลักสูตรสําหรับผูปฏิบตัิ
หนาท่ีเลขาคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2553"  
รุนที่  3   

สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. นางทิพวรรณ  เจรญิศักดิ ์
2. นางศิโรวรรณ  อินศร 
3. นางมยุรี  ผาผง 
4. นางชิกชนก  งามสุทธิ 
5. นางพวงพร  งามสุทธิ 
6. นายอนันต  ปนะเต 
7. นางสาวกรวิกา  เทียมวงษ 

ทราบถึงหนาท่ีเลขา
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน  

7 10 มีนาคม 2554 การบริหารความเสี่ยง
โครงการ 

คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. นางมยุรี  ผาผง 
2. นางสาวบุษบา  หรัญรตัน 

แนวทางการบริหาร
ความเสีย่งระดบั
หนวยงาน 

8 10-11 มีนาคม 
2554 

อบรมพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาระบบงาน ครั้งท่ี 2 
การพัฒนาระบบเอกสาร
คุณภาพตามขอกําหนด ISO 
9001 : 2008 

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. นางทิพวรรณ  เจรญิศักดิ ์
2. นางศิโรวรรณ  อินศร 
3. นางมยุรี  ผาผง 
4. นางพวงพร  งามสุทธิ 
5. นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม 
6. นางสาวนิรดา  หวงแกว 
7. นางสาวนิรุชาภรณ  จันทกล 
8. นายภาณุวัฒน  สวางแสง 

แนวปฏิบัติในการ
ทํางานระบบ
เอกสารคณุภาพ
ตามขอกําหนด ISO 
9001 : 2008 

9 15 มีนาคม 2554 โครงการจดัการความรู 
ระหวางผูบริหารกบับุคลากร
และนิสติมหาวิทยาลัย
มหาสารคามสูมหาวิทยาลัย
แหงการเรียนรู 

อาคารบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. นายไสว  หินคํา 
2. นางสาวกรวกิา  เทียมวงษ 

ไดแลกเปลีย่น
เรียนรูเกี่ยวกับ
ผูบริหารและ
บุคลากร ในการ
กํากับดูแลภารกิจ
แตละดาน 

10 18 มีนาคม 2554 โครงการอบรม Mini KM 
กับคุณภาพอุดมศึกษา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผัง
เมืองและนฤมติศิลป 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา การจัดการความรู
ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

11 30-31 มีนาคม 
และ1 เมษายน 
2554 

การประชุมวิชาการวิจัย
สําหรับบคุลากรสาย
สนับสนุน ใน
สถาบันอุดมศึกษา  ครั้งท่ี 3 
(ราชพฤกษวิชาการ 54) 
 

โรงแรมตักสลิา  จังหวัด
มหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา ความรูความเขาใจ
ในเรื่องงานวิจัย 
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ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที ่ ผูเขารวม ประโยชนที่ไดรับ 
12 11 เมษายน 2554 การจัดการความรู เรื่อง 

ระบบบรหิารคณุภาพ ISO 
9001:2008  

อาคารสโมสรบุคลากร  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา ระบบบรหิาร
คุณภาพ ISO 
9001:2008 

13 11  พฤษภาคม  
2554 

ประชุมระดมความเห็นสูการ
ปฏิรูป มมส 

โรงแรมตักสลิา จังหวัด
มหาสารคาม  

บุคลากรกองบริการการศึกษา แนวปฏิบัติในการ
ทํางาน 

14 18 พฤษภาคม 
2554 

ประชุม ระดมความคิดสูการ
ปฏิรูป มมส 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผัง
เมืองและนฤมติศิลป  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. นางศิโรวรรณ  อินศร 
2. นายไสว  หินคํา 
3. นางมยุรี  ผาผง 
4. นางทิพวรรณ  กองกูล 

ไดรวมถายทอด
แผนกลยุทธ
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

15 19-20 พฤษภาคม 
2554 

ISO 9001 : 2008 กอง
บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. นางทิพวรรณ  เจรญิศักดิ ์
2. นางศิโรวรรณ  อินศร 
3. นางมยุรี  ผาผง 
4. นางพวงพร  งามสุทธิ 
5. นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม 
6. นางสาวนิรดา  หวงแกว 

แนวปฏิบัติตัวอยาง
ในการงานระบบ
เอกสารคณุภาพ
ตามขอกําหนด ISO 
9001 : 2008 

16 31 พฤษภาคม 
2554 

โครงการเตรยีมความพรอม
กอนออกแนะแนวการศึกษา  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจําปการศึกษา 2555 

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา - เพื่อหาแนวทาง
รวมกันวางแผนกล
ยุทธในการรวมออก
แนะแนวศึกษาตอ  
ประจําปการศึกษา  
2555                              
- เพื่อเพ่ิมพูน
ความรูและ
แลกเปลีย่น
ประสบการณดาน
การแนะแนว
การศึกษา  เพื่อเปด
โลกทัศน ให
กวางไกล                                            
- เพื่อนําแนวคิด
และหลักการที่ได
รวมกันมา
ประยุกตใชในการ
ดําเนินการออก
แนะแนวครั้งตอไป 

17 6-7 มิถุนายน 
2554  

อบรม เรื่อง โอกาสและ
ขอจํากัดในการเริม่ตน และ
ดําเนินงานสหกจิศึกษา 

อิมแพคอารีนา เมืองทองธาน ี
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสราญพร  แสงหาว ไดรับความรู
เกี่ยวกับดําเนินงาน
สหกิจศึกษา 
 
 



11รายงานประจำปี 2554 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที ่ ผูเขารวม ประโยชนที่ไดรับ 
18 10 มิถุนายน 2554 อบรมการใชระบบ

สารสนเทศบรหิารความ
เสี่ยง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
คณะวิทยาศาสตร 

1. นางมยุรี  ผาผง 
2. นางสาวบุษบา  หรัญรตัน 

เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนการกรอก
ขอมูลความเสี่ยงใน
ระบบสารสนเทศ 

19 15-17 มิถุนายน 
2554 

โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง 
การจัดระบบคลังขอสอบ 
และสนามสอบ ในการ
ดําเนินการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ  ศูนย
สอบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

บุคลากรกองบริการการศึกษา 1. ทราบถึงปญหา
ในการดําเนินการ
จัดทดสอบความ
ถนัดทั่วไป  (GAT)  
และความถนดัทาง
วิชาการและวิชาชีพ  
(PAT)  ในครั้งที่  
2/2554  (มีนาคม  
2554)  
2. แลกเปลี่ยน
เรียนรู
ประสบการณดาน
การจัดทดสอบ
ความถนัดท่ัวไป  
(GAT)  และความ
ถนัดทางวิชาการ
และวิชาชีพ  (PAT)  
ในครั้งท่ี  2/2554  
(มีนาคม  2554) 
3. พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับ
นโยบายและ
เปาหมายของ
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ  
(องคการมหาชน)                                   
(PAT)  ในครั้งท่ี  
1/2555  (ตุลาคม  
2554)                                                                               

20 29 มิถุนายน 2554 โครงการการจัดการความรู
ดานการรบัสมคัรคดัเลือก
บุคคลเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  ระบบรับตรง 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม                
ปการศึกษา 2555 

สโมสรบุคลากร  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา แลกเปลีย่น
ประสบการณและ
สรางความเขาใจใน
ดานการจดัการ
ความรูในองคกร 



12 รายงานประจำปี 2554 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที ่ ผูเขารวม ประโยชนที่ไดรับ 
21 30 มิถุนายน 2554 ประชุมเพื่อการถายทอด

ความรูในการจดัทําขอ
งบประมาณ 2555 

หองประชุม 3 ช้ัน 4 อาคาร
บรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. นางทิพวรรณ  เจรญิศักดิ ์
2. นางศิโรวรรณ  อินศร 
3. นางพวงพร  งามสุทธิ 
4. นางชิดชนก  งามสุทธิ 
5. นางมยุรี  ผาผง 
6.  นางสาวกรวิกา  เทียมวงษ 

ไดรับทราบและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ในการจัดทําคําขอ
งบประมาณ ป 
2555 

22 7-8 กรกฎาคม 
2554 

อบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง
การวิเคราะหขอมลู และการ
เขียนรายงานการวิจัย 

กองสงเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1.  นายไสว  หินคํา 
2. นางอัปสร  ศรีจันล ี
3. นางพวงพร  งามสุทธิ 
4. นางสาวกรวิกา  เทียมวงษ 
5. นายอนันต  ปนะเต 
6. นายภาณุวัฒน  สวางแสง 

ไดรับความรูในการ
วิเคราะหขอมูล 
และการเขียน
รายงานการวิจยั 

23 20-22 กรกฎาคม 
2554 

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
สหกิจศึกษานานาชาต ิ
 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
 กรุงเทพมนานคร 

1. นางสาวนิรุชาภรณ  จันทกล 
2. นางสาวสราญพร  แสงหาว 

ไดรับความรู
เกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา  
ระดับนานาชาต ิ

24 28 กรกฎาคม 
2554 

อบรมการพูดเพื่อการแนะ
แนว (พี่-นองสัมพันธ) รุนที่ 
4 (ระบบรับตรง) 

หองประชุม 1 ช้ัน 4  
อาคารบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา เปลี่ยน
ประสบการณการ
เขารวมแนะแนว
ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี  

25 3-4 สิงหาคม 
2554 

โครงการฝกอบรมการเปน
ผูตรวจติดตามระบบ
คุณภาพภายใน  และการ
พัฒนาสมรรถนะการเปนทีม
ผูนําระบบคุณภาพ ISO 
9001 : 2008 

สโมสรบุคลากร   
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. นางทิพวรรณ  เจรญิศักดิ ์
2. นางศิโรวรรณ  อินศร 
3. นางมยุรี  ผาผง 
4. นางพวงพร  งามสุทธิ 
5. นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม 
6. นางสาวนิรดา  หวงแกว 

 ระเบียบปฏิบัติ
ของการเปนผูตรวจ
ติดตาม 

26 16-18 สิงหาคม 
2554 

โครงการศึกษาดูงานการ
จัดการสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. นายไสว  หินคํา 
2. นางทิพวรรณ  กองกูล 
3. นางพวงพร  งามสุทธิ 
4. นางสาวจิรภา  สหีนาท 
5. นางสาวขวัญธิดา  ไชยศลิา 
6. นางสาวบุษบา  หรัญรตัน 
7. นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม 
8. นางสาวภัสรา  วุฒิพันธุ 
9. นายภาณุวัฒน  สวางแสง 
10. นางสาวนิรุชาภรณ  จันทกล 
11. นายประดิษฐ  เมฆไชยภักดิ์ 
12. นางสาวสราญพร  แสงหาว 
 

ไดรับความรู
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน 
สหกิจศึกษา 



13รายงานประจำปี 2554 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที ่ ผูเขารวม ประโยชนที่ไดรับ 
27 19 สิงหาคม 2554  ประชุม เรื่อง หลักเกณฑละ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการและ
พนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา ไดรับความรูความ
เขาใจในหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอน 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและ
พนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

28 30-31 สิงหาคม 
2554 

อบรม เรื่อง ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 
กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

สโมสรบุคลากร   
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา 1. ทราบถึงที่มา 
หลักเกณฑ 
ขอบังคับเกี่ยวกับ
ระบบบรหิาร
คุณภาพ ISO 9001 
: 2008                                            
2. เตรียมพรอมใน
การรับการประเมิน
เพื่อรองรับ
มาตรฐาน ระบบ
บริหารคณุภาพ 
ISO 9001 : 2008                                             

29 2 กันยายน 2554 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสาย
สนับสนุน เรื่อง การทํางาน
วิจัยคุณภาพและวจิัย เชิง
ปริมาณอยางไรใหประสบ
ผลสําเร็จ 

ศูนยนวัตกรรมไหม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. นายไสว  หินคํา 
2. นางอัปสร  ศรีจันล ี
3. นางพวงพร  งามสุทธิ 
4. นางสาวกรวิกา  เทียมวงษ 
5. นายอนันต  ปนะเต 

ไดรับความรูในการ
ทํางานวิจัยคุณภาพ
และวิจัยเชิง
ปริมาณ 

30 6-11  กันยายน 
2554 

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานการบริหารการ
จัดการทดสอบความถนดั
ทั่วไป (GAT) และความถนัด
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT)  

สถาบันวิจัยการศึกษา ACER 
เมืองเบิรน  
ประเทศออสเตรเลยี 

1.  นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ ์
2. นางศิโรวรรณ  อินศร 

ไดรับความรูดาน
การบริหารการ
จัดการทดสอบ
ความถนัดท่ัวไป 
(GAT) และความ
ถนัดทางวิชาการ
และวิชาชีพ (PAT) 

31 9 กันยายน 2554 การประชุมสัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูเรื่อง การ
เชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษากับ
การประเมินผล 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
ผังเมืองและนฤมิตศลิป 

3. นางมยุรี  ผาผง 
4. นายไสว  หินคํา 
5. นางชิดชนก  งามสุทธิ 
6. นางพวงพร  งามสุทธิ 
7. นายอนันต  ปนะเต 

ไดแลกเปลีย่น
เรียนรูเรื่อง การ
เชื่อมโยงระหวาง
ยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษา
กับการประเมินผล 
 



14 รายงานประจำปี 2554 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที ่ ผูเขารวม ประโยชนที่ไดรับ 
32 22 กันยายน 2554 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู

ปฏิบัติหนาท่ีนักวิชาการ
ศึกษา  “การจัดการความรู
เครือขายนักวิชาการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
เพื่อยกระดับคุณภาพการจดั
การศึกษา” 

หองประชุม ช้ัน 1                 
สํานักวิทยบริการ 

บุคลากรกองบริการการศึกษา 1. แลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการ
ปฏิบัติงานของ
นักวิชาการศึกษา                              
2. ทราบถึงปญหา
อุปสรรคระหวาง
กองบริการ
การศึกษาและคณะ                    
3. แนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคใน
การประสานงาน
ระหวางกองบริการ
การศึกษาและคณะ 

33 27-28 กันยายน 
2554 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ทําไมและอยางไรกับการจดั
เอกสาร 

ศูนยนวัตกรรมไหม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นายไสว  หินคํา ไดรับความรู
เกี่ยวกับการจดัเก็บ
เอกสาร 

34 28 กันยายน 2554 โครงการสรางความเขาใจ
สหกิจศึกษาเพื่อความ
รวมมือในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 สโมสรบุคลากร   
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

บุคลากรกองบริการการศึกษา 1. มีความรูความ
เขาใจในการ
ดําเนินงานสหกจิ
ศึกษาไดอยาง
ชัดเจน                         
2. ไดรับแนวคดิ 
และขอเสนอแนะ
จากผูเขารวม
ประชุมสมันา  

35 29 กันยายน 2554 วิเทศสัมพันธสาํหรับ
ผูบริหาร ครั้งที่ 6 เรื่อง งาน
พิธีการและการตอนรับ
อาคันตุกะตางประเทศ 

อาคารบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นายไสว  หินคํา ไดรับความรู
เกี่ยวกับงานพิธีการ
และการตอนรับ
อาคันตุกะ
ตางประเทศ 

 



15รายงานประจำปี 2554 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเงินและงบประมาณ 
  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  กองบริการการศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
11,607,240 บาท เปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,860,170 บาท (รอยละ 16.03) และ
งบประมาณเงินรายได จํานวน 9,747,070 บาท (รอยละ 83.97) โดยจําแนกตามหมวดรายจาย 
ดังนี้ 
 

หมวดรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
(งบประมาณแผนดิน+งบประมาณเงินรายได) 

จํานวนที่ไดรับจัดสรร (บาท) รอยละ 
1. เงินเดือน 1,860,170 16.03 
2. งบบุคลากร 371,040 3.20 
3. งบดําเนินงาน 429,800 3.70 
4. งบลงทุน 74,440 0.64 
5. งบเงินอุดหนุน 8,821,790 76.00 
6. งบสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 50,000 0.43 

รวม 11,607,240 100.00 
 

 

งบประมาณแผนดิน 
1,860,170 บาท     16.03 

% 

งบประมาณเงินรายได 
9,747,070 บาท    83.97 

% 

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณแผนดินตองบประมาณเงินรายได 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  กองบริการการศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
11,607,240 บาท ซึ่งมผีลการเบิกจายโดยจําแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้ 
 

หมวดรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(งบประมาณแผนดิน+งบประมาณเงินรายได) 

จํานวนที่ไดรับจัดสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจาย 
(บาท) 

รอยละ 

1. เงินเดือน 1,860,170 1,860,170 23.90 
2. งบบุคลากร 371,040 353,740 4.55 
3. งบดําเนินงาน 429,800 349,371 4.49 
4. งบลงทุน 74,440 74,440 0.96 
5. งบเงินอุดหนุน 8,821,790 5,115,750 65.73 
6. งบสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 50,000 29,180 0.37 

รวม 11,607,240 7,782,651 100.00 
 

แผนภูมิแสดงสัดสวนผลการเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 

เงินเดือน 
 1,860,170 บาท 

 

งบบุคลากร 
353,740 บาท 
งบดําเนินการ 
349,371 บาท 

งบลงทุน 
74,440 บาท 

งบอุดหนุน 
5,115,750 บาท 

งบสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
29,180 บาท 
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ผลการดําเนินงาน 
งานจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ ซึ่งดําเนินการ                     
จัดการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ท่ีหลากหลายท้ังในระดับปริญญาตรี  โท และเอก ภายใตปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน” มุงมั่นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานให
เปนท่ียอมรับของสังคม การใหบริการท่ีดีแกนิสิตและพัฒนาสถาบันสูสากล และมุงหวังใหนิสิตทุกคน
ประสบความสําเร็จในการศึกษา สําเร็จเปนบัณฑิตท่ีมีความรูทางวิชาการ  มีทักษะในการประกอบ
อาชีพชั้นสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข                
เปนท่ีพึ่งของสังคมและประสบความสําเร็จในชีวิต มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายท่ีจะกระจายโอกาสให
นักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 เทียบเทา และสําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาท่ัวประเทศไดเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ขยายโอกาสทางการศึกษา จึงเปดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับ              
ปริญญาตรีในสาขาวิชาตางๆ  
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การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  ประจําปการศึกษา 2554 

คณะ แผนการรับ 
จํานวน
ผูสมัคร 

จํานวนผูมีสิทธิ์เขาสอบ 
สัมภาษณ 

จํานวนผูมีสิทธิ์
เขาศึกษา 

แพทยศาสตร 35 219 119 35 
เภสัชศาสตร 20 1,454 460 50 
พยาบาลศาสตร 24 1,301 172 28 
สาธารณสุขศาสตร 120 988 316 211 
วิทยาศาสตร 284 1,326 1,224 604 
เทคโนโลยี 285 595 460 247 
สัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 163 1,817 736 216 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 114 454 409 169 
วิทยาการสารสนเทศ 375 925 837 600 
วิศวกรรมศาสตร 130 647 416 251 
สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมืองและนฤมิตศิลป 132 538 327 211 
การบัญชีและการจัดการ 1,510 2,538 2,432 1,778 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 445 815 766 510 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 352 1,586 951 594 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 539 2,897 2,767 2,123 
ศึกษาศาสตร 294 10,611 1,429 394 
ศิลปกรรมศาสตร 120 328 304 236 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 28 182 150 82 

รวม 4,970 29,221 14,275 8,339 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  

ประจําปการศึกษา 2554 

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  ประจําปการศึกษา 2554 

คณะ แผนการรับ 
จํานวน
ผูสมัคร 

จํานวนผูมีสิทธิ์เขาสอบ 
สัมภาษณ 

จํานวนผูมีสิทธิ์
เขาศึกษา 

แพทยศาสตร 35 219 119 35 
เภสัชศาสตร 20 1,454 460 50 
พยาบาลศาสตร 24 1,301 172 28 
สาธารณสุขศาสตร 120 988 316 211 
วิทยาศาสตร 284 1,326 1,224 604 
เทคโนโลยี 285 595 460 247 
สัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 163 1,817 736 216 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 114 454 409 169 
วิทยาการสารสนเทศ 375 925 837 600 
วิศวกรรมศาสตร 130 647 416 251 
สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมืองและนฤมิตศิลป 132 538 327 211 
การบัญชีและการจัดการ 1,510 2,538 2,432 1,778 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 445 815 766 510 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 352 1,586 951 594 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 539 2,897 2,767 2,123 
ศึกษาศาสตร 294 10,611 1,429 394 
ศิลปกรรมศาสตร 120 328 304 236 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 28 182 150 82 

รวม 4,970 29,221 14,275 8,339 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  

ประจําปการศึกษา 2554 
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การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจําปการศึกษา 2554 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ 

ประจําปการศึกษา 2554 

 

คณะ แผนการรับ 
จํานวนผูสมัคร จํานวนผูมีสิทธิ์

เขาสอบ
สัมภาษณ 

จํานวนผูมีสิทธิ์
เขาศึกษา นักเรียน นิสิต 

เภสัชศาสตร 30 204 0 204 30 
สาธารณสุขศาสตร 70 179 1 180 111 
วิทยาศาสตร 30 132 7 139 60 
เทคโนโลยี 80 152 20 178 91 
สัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 50 161 10 171 54 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 120 113 19 132 60 
วิทยาการสารสนเทศ 545 347 119 467 302 
วิศวกรรมศาสตร 25 80 41 121 68 
สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป 40 136 27 163 96 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 170 280 80 360 211 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 450 530 267 797 540 
ศึกษาศาสตร 70 339 0 338 137 
ศิลปกรรมศาสตร 50 50 1 51 24 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 30 24 12 36 28 
การบัญชีและการจัดการ 500 652 179 836 566 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 55 77 46 123 99 
รวม 2,315 3,456 829 4,296 2,477 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจําปการศึกษา 2554 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ 

ประจําปการศึกษา 2554 

 

คณะ แผนการรับ 
จํานวนผูสมัคร จํานวนผูมีสิทธิ์

เขาสอบ
สัมภาษณ 

จํานวนผูมีสิทธิ์
เขาศึกษา นักเรียน นิสิต 

เภสัชศาสตร 30 204 0 204 30 
สาธารณสุขศาสตร 70 179 1 180 111 
วิทยาศาสตร 30 132 7 139 60 
เทคโนโลยี 80 152 20 178 91 
สัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 50 161 10 171 54 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 120 113 19 132 60 
วิทยาการสารสนเทศ 545 347 119 467 302 
วิศวกรรมศาสตร 25 80 41 121 68 
สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป 40 136 27 163 96 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 170 280 80 360 211 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 450 530 267 797 540 
ศึกษาศาสตร 70 339 0 338 137 
ศิลปกรรมศาสตร 50 50 1 51 24 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 30 24 12 36 28 
การบัญชีและการจัดการ 500 652 179 836 566 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 55 77 46 123 99 
รวม 2,315 3,456 829 4,296 2,477 
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การรับสมัครคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบระบบกลาง ประจําปการศกึษา 2554 

คณะ แผนการรับ 
จํานวน
ผูสมัคร 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 
เขาสอบสัมภาษณ 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 
เขาศึกษา 

แพทยศาสตร 15 665 25 20 
เภสัชศาสตร 15 240 60 55 
พยาบาลศาสตร 24 1,575 35 26 
สาธารณสุขศาสตร 60 1,513 200 138 
วิทยาศาสตร 138 1,368 342 219 
เทคโนโลยี 129 901 280 173 
สัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 75 699 127 77 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 54 280 119 78 
วิทยาการสารสนเทศ 172 717 239 167 
วิศวกรรมศาสตร 80 530 194 160 
สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมืองและนฤมิตศิลป 120 454 160 135 
การบัญชีและการจัดการ 705 2,272 873 576 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 195 565 286 166 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 180 914 336 257 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 240 1,050 349 244 
ศึกษาศาสตร 141 4,723 174 117 
ศิลปกรรมศาสตร 40 173 40 23 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 20 61 28 21 
รวม 2,403 18,700 3,867 2,652 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบระบบกลาง  

ประจําปการศึกษา 2554 

การรับสมัครคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบระบบกลาง ประจําปการศกึษา 2554 

คณะ แผนการรับ 
จํานวน
ผูสมัคร 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 
เขาสอบสัมภาษณ 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 
เขาศึกษา 

แพทยศาสตร 15 665 25 20 
เภสัชศาสตร 15 240 60 55 
พยาบาลศาสตร 24 1,575 35 26 
สาธารณสุขศาสตร 60 1,513 200 138 
วิทยาศาสตร 138 1,368 342 219 
เทคโนโลยี 129 901 280 173 
สัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 75 699 127 77 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 54 280 119 78 
วิทยาการสารสนเทศ 172 717 239 167 
วิศวกรรมศาสตร 80 530 194 160 
สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมืองและนฤมิตศิลป 120 454 160 135 
การบัญชีและการจัดการ 705 2,272 873 576 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 195 565 286 166 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 180 914 336 257 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 240 1,050 349 244 
ศึกษาศาสตร 141 4,723 174 117 
ศิลปกรรมศาสตร 40 173 40 23 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 20 61 28 21 
รวม 2,403 18,700 3,867 2,652 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบระบบกลาง  

ประจําปการศึกษา 2554 
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ผลการดําเนินงาน 
งานโรงเรียนสัมพันธ 

  งานโรงเรียนสัมพันธ  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก
ในการแนะแนวศึกษาต อ  ซึ่ ง เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาแกนั ก เรียนใน                  
ท่ัวทุกภูมิภาค ใหไดมีโอกาสเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น อีกท้ังเปนการสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยาง
ท่ัวถึง ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งานโรงเรียนสัมพันธมีภารกิจตาง ๆ ดังนี้ 
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แนะแนวการศึกษา 
1. แนะแนวการศึกษาระดับในปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจําปการศึกษา 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจําปการศึกษา 2555 
สําหรับผูบริหารถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียน นักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และขอมูลการรับเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนยแนะแนว
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เครือขายพ่ี-นองสัมพันธ กองบริการการศึกษา ไดสรางเครือขาย (พี่ - นองสัมพันธ) 
จากความรวมมือของคณะที่สงตัวแทนนิสิตเขารวมโครงการ เพื่อสรางเครือขายใหนิสิตมีสวนรวมและ
มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับขอมูลการรับเขาศึกษา และแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยเฉพาะ โรงเรียนเดิมของนิสิต ปจจุบันมี 4 รุน นิสิตจํานวน 158 คน เพื่อดําเนินการแนะแนว
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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3. ตอนรับคณะศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา กองบริการการศึกษา ไดตอนรับคณะศึกษา   

ดูงานจากโรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกนและ   มูลนิธิศุภมิต                   
แหงประเทศไทย ศูนยประสานงานโครงการเขตจังหวัดบุรีรัมย  มีนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 และครู 
จํานวน 400 คน ทัศนศึกษาดูงานในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  
 เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสรุปผลการดําเนินงานนิทรรศการ   ตลาดนัดหลักสูตร ไดแก 
ลําดับที ่ วัน  เดือน  ป สถานที่ 

1 18-19 พฤศจิกายน 2553   มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม   
2 2 – 3 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร   
3 7 – 8 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย   
4 27 – 28 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
5 23-24 มิถุนายน 2554   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   
6 21-22 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัด

นครราชสีมา 
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การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ 

 เพื่อเผยแพรโฆษณาและประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการรับเขาศึกษา และแนะ
แนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในกลุมนักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ท่ัวไป ผูท่ีสนใจ ใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น 

 1. จัดทําเสื้อแนะแนว (We Love MSU) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดทําเสื้อ We Love 
MSU เพื่อมอบเปนของท่ีระลึกใหสําหรับผูบริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว ท่ีใหความสนใจ              
เขารวมโครงการแนะแนวการศึกษาและโอกาสอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2. จัดทําของที่ระลึก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  สรางแรงจูงใจและดึงดูดใหสนใจเขารวมกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร 
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  3. ปายประชาสัมพันธ 
3.1 ปายสติ๊กเกอรและปายไวนิลประชาสัมพันธการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี เพื่อเผยแพรโฆษณาและประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการรับเขาศึกษา                   
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  บอรดประชาสัมพันธ : บอรดหนากองบริการการศึกษา และบอรดกลาง มมส 
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4. สื่อสิ่งพิมพ 
4.1 สารจากกองบริการการศึกษา และวารสารรอบร้ัวเหลืองเทา มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม  ราย 3 เดือน จัดสงโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ  
 
 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 หนังสือแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเปดทําการเรียนการสอน               
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3 ปฏิทินประจําป มอบใหสําหรับผูบริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ท่ีใหความสนใจเขารวมโครงการแนะแนวการศึกษาและโอกาสอื่นๆ                   
เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และเพื่อสานสัมพันธอันดีระหวาง
สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย 
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5. บูธและบอรดชักประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย 

 
 

   
 
  
 
 
 
 
ชองทางการประชาสัมพันธ 

 1. วิทย ุ: สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  MSU Radio FM 102.25 MHz และสถานี
วิทยุลูกทุงเสริมไทย  

 
 
 
 
 
 

2. โทรทัศน  
2.1 สถานีวิทยุและโทรทัศนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU Chanel ชอง19 ทาง  

Sky line Cable TV       
 2.2 สถานีโทรทัศน  Sky line Cable TV  ชอง 2  
 2.3 สถานีโทรทัศนอารดี เคเบิลทีวี  
 2.4 จัดสงวีดิทัศนแนะนํา มมส จัดสงโรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ัวประเทศ 
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3.  ระบบฐานขอมูล โรงเรียนสัมพันธ โดยมีการจัดเก็บขอมูลผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะ
แนว ในระบบฐานขอมูลของงานโรงเรียนสัมพันธ ทาง  

http://www.acad.msu.ac.th/system_school/1school.php  

 

 
 
 
 
 

 
4. อินเตอรเน็ต 

4.1 เวบ็ไซต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4.2 เวบ็ไซดกองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4.3 Face Book มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       4.4  Face Book กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.5 ขอความสั้นผานโทรศัพท (SMS) : กองบริการการศึกษาสงขอความสั้นทางโทรศัพท  
บริการขาวสารตางๆ  ใหแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว นักเรียน นักศึกษา และนิสิต มมส    
เชน ขาวรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี , กําหนดวันสงใบสมัคร , โครงการปจฉิมนิเทศ
นิสิตสหกิจศึกษา เปนตน  มีจํานวน 81,428 ขอความ สามารถสงไดภายใน 1 ป  
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ผลการดําเนินงาน 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ กองบริการการศึกษา  ท่ีสนับสนุนภารกิจกองบริการ
การศึกษาในสวนของเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกองบริการ
การศึกษา ในการพัฒนาระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ตลอดจนการพัฒนาชองทางการเผยแพรขอมูลการประชาสัมพันธการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา             
ในระดับปริญญาตรี โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมในการดําเนินงานดังนี้ 
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1. โปรแกรมการจําหนายระเบียบการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจําปการศึกษา 2554 
 

 

 

 

 

2.  โปรแกรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา  2554   ผานระบบอินเตอรเน็ต (Online) 

 

 

 

 

 

3.  โปรแกรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา2554   ผานระบบอินเตอรเน็ต (Online) 
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4.  โปรแกรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา  2555   ผานระบบอินเตอรเน็ต (Online) 

  

 

 

 

 

5.  ระบบบริหารจัดการระบบฐานขอมูลการรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรีระบบรับตรง ปการศึกษา 2555 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

6.  ระบบตรวจสอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง         
ประปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สําหรับผูบริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว 
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ผลการดําเนินงาน 
 งานสหกิจศึกษา 
               สหกิจศึกษา(Cooperative Education)เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ           
ของนักศึกษาจากระบบการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา             
กับ การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  องคกรผูใชบัณฑิต ซึ่งสอดคลองกับหลัก
ปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการให
ความสําคัญกับความตองการ(Needs)และความพึงพอใจขององคกรผูใชบัณฑิต สงผลใหเกิดภาคีความ
รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจเอกชนและตลาดการจางงาน ซึ่งตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให
สถาบันอุดมศึกษา  จัดระบบสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม 
มีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมตอไป    
                  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดสนองรับนโยบายและตระหนักถึงความสําคัญ โดยไดจัดให
มีรายวิชาสหกิจศึกษา รหัสวิชา  0199499 สหกิจศึกษา (Cooperative  Education) หนวยกิต 9      
(0-40-0) สําหรับสงนิสิตออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
(ประมาณ 4 เดือน) เพื่อพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                     
จึงไดสรางรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อใหนิสิตไดลงทะเบียนเรียน   
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จํานวนนิสิตสหกิจศึกษาศึกษา 
ณ ปจจุบัน มีนิสิตสนใจเขารวมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวน 23 รุน  รวมท้ังสิ้น 982 คน   

จํานวน  20 สาขาวิชา จากท้ังสิ้น 43 หลักสูตรท่ีมีรายวิชาสหกิจศึกษา (รหัสวิชา  0199499)  และมี
สถานประกอบการท่ีรับนิสิตเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท้ังสิ้น  400 แหง   
 

แผนภูมิแสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา                      
(รหัสวิชา 0199499) 

 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนนิสิตที่ออกปฏิบัตงิาน ณ สถานประกอบการ และจํานวนนิสิสิตที่ไดรับการ

เสนองานจากสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรที่เปดสอนใน
ระดับปริญญาตรี  

จํานวน 88 หลักสูตร 

หลักสูตรที่มีรายวิชา 
สหกิจศึกษา  

จํานวน  43 หลักสูตร 
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การพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณใหอาจารยนิเทศเขาอบรม

หลักสูตรผูนิเทศสหกิจศึกษา ท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจไทย
ดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกสาขาวิชาท่ีเขารวมสหกิจศึกษาจะตองสงบุคลากรเขารวม
อบรมอยางนอย 1 คน ตอปการศึกษา ซึ่งมีบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล สังกัด หลักสูตรที่เขาอบรม 
อาจารย  ดร.วรัญู  แกวดวงตา   คณะเทคโนโลยี หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน รุนที่ 5  
อาจารย ดร.สุมลวรรณ  ชุมเชือ้ คณะเทคโนโลยี หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 5 
อาจารย ดร.ดุลยจิรา  สุขบุญญสถิตย คณะเทคโนโลยี หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 6 
ผูชวยศาสตราจารย อรวรรณ ชินราศรี คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 6 
อาจารย ดาลัด  หริรักษไพบูลย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 6 
อาจารย เดชสิทธิ  พรรษา   คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 7 
อาจารย ดร.ฤทธิไกร  ไชยงาม   คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 7 
อาจารย จรัญญา  ชุมยางสิม   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 7 
อาจารย  นิพนธ  ตันไพบูลยกุล   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 8 
อาจารย ดร. รุงฤดี  ทิวทอง   คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 8 
อาจารย อัครครา  มะเสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรอาจารยผูนิเทศงาน  รุนที่ 8 
นางชิดชนก  งามสุทธิ กองบริการการศึกษา หลักสูตร วิทยากรสหกิจศึกษา รุนที่ 1 

 
ผลการประกวดผลงาน ระดับเครือขายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ดวย สถาบันอุดมศึกษาเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดมีนโยบายจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรการเรียนรูท่ีมุงใหนิสิตนักศึกษาไดฝกฝนกระบวนการทักษะชีวิตของตนเองท้ังฐานะผูนํา
และ ผูตามรวมถึงการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ                       
โดยสนับสนุนใหระบบ สหกิจศึกษาไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันอังคาร ที่ 5 
เมษายน 2554 ณ ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาขอนแกน โดยมี สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขารวมท้ังหมด 15 สถาบัน ในงานมีการจัด
นิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษา 3 ประเภท ซึ่งผลการประกวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ไดรับรางวัล ดังนี้ 
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ระดับเครือขาย 
ประเภทสถาบัน  ไดแก รางวัลชมเชย ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทโครงงาน ไดแก รางวัลดีเลิศ โครงงานสหกิจศึกษา กลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

และการจัดการ นิสิตสหกิจศึกษารุนท่ี 21 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
คือ นางสาวนฤมล ขาวเมืองนอย และ นางสาวเกณิกา สุดถนอม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลนิสิตสหกิจศึกษาที่ไดรับรางวัลในวันสหกิจศึกษาไทย 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือขาย

พัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือขาย ไดจัดใหมีโครงการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2554   
ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคสังคมท่ัวไป  
ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของสหกิจศึกษา  ไดรับทราบถึงความกาวหนาในการ
ดําเนินงานดานสหกิจศึกษา  รวมท้ังมีโอกาสสรางปฏิสัมพันธระหวางผู ท่ีเกี่ยวของ อันจะเปน
ประโยชนตอการสงเสริมพัฒนาสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องต อไป โดยกําหนดจัดงานในวันท่ี 6  
มิถุนายน  2554  ณ หอง Royal jubilee  Ballroom  อาคาร IMPACT Challenger  ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดสงนิสิตสหกิจศึกษา              
และนิสิตไดรับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน  ระดับเครือขาย  จํานวน 2 รางวัล  ดังนี้ 

รางวัลผูบริหารสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา  ระดับเครือขาย   ไดแก คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน กลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ  ไดแก 
นิสิตสหกิจศึกษารุนท่ี 21 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 
นางสาวนฤมล  ขาวเมืองนอย  และ  นางสาวเกณิกา  สุดถนอม  นิสิตสหกิจศึกษารุนท่ี 22  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาการสารสนเทศ ไดแกนายอเนกพงษ  มะลัย  และ  นายวิษณุ  คงตี 
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ผลการดําเนินงาน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองบริการการศึกษามีผลการปฏิบัติราชการท่ีประเมินตนเองได  
4.259 สามารถสรุปจําแนกผลการประเมินการปฏิบัติราชการกองบริการการศึกษาออกเปนตามดาน 
ดังนี้                                              

1. ดานการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี  เพื่อใหกาวทันตอ
การเปลี่ยนแปลง ผลการประเมินตนเองได  2.959  

2. ดานการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ผลการประเมินตนเองได   
0.5000 

3. ดานการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ผลการประเมินตนเองได  0.0500 
4. ดานการพัฒนาเอกลักษณหรือจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะกิจตามภารกิจของ 

หนวยงานผลการประเมินตนเองได  0.0500 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม  ศักยภาพ  กองบรกิารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 
1. บุคลากรสวนใหญเปนผูท่ีมีอายุยังนอย และอยูในวัยทํางาน 
2. บุคลากรมีความขยัน มุงมั่น  ทุมเทในการทํางาน และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
3. บุคลากรมีศักยภาพสูงสามารถเรียนรูไดเร็วและทํางานทดแทนกันไดในกรณีจําเปน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณทํางาน 
5. บุคลากรสามารถทํางานในระยะเวลาท่ีจํากัดไดอยางถูกตองแมนยํา 
6. ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

จุดออน (Weakness) 
ไมมี 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความเขาใจและใหความสําคัญในภารกิจของกองบริการ 

การศึกษา 
2. มีศิษยเกาท่ีเปนผูบรหิารสถานศึกษาใหการสนับสนุนเปนอยางดี  โดยเปดโอกาสให

กองบริการการศึกษาไดเขาไปจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีใหแกนักเรียน/นักศึกษา ไดรับทราบ 
 

ภาวะคุกคาม (Threat) 
การแนะแนวการศึกษาเพื่อรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีมีการแขงขันระหวาง 

สถาบันอุดมศึกษาสูง 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ในปงบประมาณ  2554  กองบริการการศึกษาไดทําคํารับรองกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จํานวน 14 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ผลการเดือน 
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 0.1 0.2 0.5 

7.1.4 ระดับความสําเร็จของการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ 0.2 0.4 0.5 

7.1.5 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 0.1 0.1 3.59 

7.2.2.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 0.1 0.1 0.1 

7.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ            (ระบบ
การติดตามการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา) 

0.1 0.3 0.5 

7.4.1 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 0.2 0.4 0.5 

7.4.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูดานการคดัเลือกเขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 

0.1 0.4 0.5 

8.1.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน 0.2 0.5 0.5 

9.1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

0.05 0.05 0.05 

10.1.1 รอยละของผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  
ระบบพิเศษ  และโควตาอ่ืน ๆ 

0.03 0.03 0.15 

10.1.2 ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา 

0.06 0.12 0.15 

10.1.3 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งหนวยประสานสงเสริมการมีงาน
ทําสําหรับนิสิตสหกิจศึกษาและบัณฑิต 

0.09 0.12 0.15 

10.1.4 ระดับความสําเร็จของสหกิจศึกษาทั้งในและตางประเทศ 0.06 0.12 0.15 

10.1.5 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการการศึกษาและวิจัย 0.06 0.12 0.15 

รวม 1.45 2.96 1.259 
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จุดเดน 
 กองบริการการศึกษามีผลการปฏิบัติราชการท่ีเปนจุดเดน เรื่องการพัฒนาเอกลักษณ

หรือจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะกิจตามภารกิจของหนวยงาน  จํานวน 5 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 ตัวชี้วัด 10.1.1 รอยละของผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ระบบ

พิเศษ และโควตาอื่น ๆ  ผลการดําเนินงานไดรอยละ 9.66 คะแนนถวงน้ําหนัก 0.15 
ตั วชี้ วั ด  10 .1 .2   ระดับความสํ า เ ร็ จของการประชาสั มพันธ หลั กสู ตร ใน

สถาบันอุดมศึกษาผลการดําเนินงานไดระดับ 5 คะแนนถวงน้ําหนัก 0.15 
ตัวชี้วัด 10.1.3 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งหนวยประสานสงเสริมการมีงานทํา

สําหรับนิสิตสหกิจศึกษาและบัณฑิต ผลการดําเนินงานไดระดับ 5 คะแนนถวงน้ําหนัก 0.15 
 ตัวชี้วัด 10.1.4 ระดับความสําเร็จของสหกิจศึกษาท้ังในและตางประเทศ  ผลการ

ดําเนินงานไดระดับ 5 คะแนนถวงน้ําหนัก 0.15 
ตัวชี้วัด 10.1.5 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการการศึกษาและวิจัย  ผลการ

ดําเนินงานไดระดับ 5 คะแนนถวงน้ําหนัก 0.15 
จุดที่ควรพัฒนา 
 กองบริการการศึกษามีผลการปฏิบัติราชการท่ีควรพัฒนาจํานวน  3  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 7.1.5 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลการดําเนินงานไดระดับ 3  
คะแนนถวงน้ําหนักได 3.5900  

ตัวชี้วัด 7.2.2.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ผลการ
ดําเนินงานไดรอยละ 62.08  คะแนนถวงน้ําหนัก 0.1000  

ตัวชี้วัด 9.1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานไดระดับ 1 คะแนนถวงน้ําหนัก 0.0500  

ขอสังเกต 
 การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  2554  

ของกองบริการ-การศึกษา นั้น  ไดรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ีเปนตัวท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จํานวน 9 
ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดการพัฒนาเอกลักษณหรือจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะกิจตามภารกิจของ
หนวยงาน จํานวน 5 ตัวชี้วัด จากผลการดําเนินงานพบวามีจํานวน 3 ตัวชี้วัดท่ีกองบริการการศึกษา
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัยได  
สงผลใหการปฏิบัติราชการของกองบริการการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดคะแนนท่ี 4.259  
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ผลการดําเนินงาน 
การจัดการความรู 

การจัดการความรู เปนกระบวนการชวยใหเกิดการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการ
ความรูภายในองคกร เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และการพัฒนาตนเองให
เปนผูรู รวมท้ังการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 
สรางวิสัยทัศน ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรกองบริการการศึกษา ใหมีความเขาใจและ
เขาถึงการจัดการความรูมากขึ้น กระตุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในองคกร                   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดจัดโครงการจัดการความรู ดังนี้ 
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โครงการการจัดการความรู ผลการดําเนินงานพ่ี - นองสัมพันธ รุนที่ 3  
กองบริการการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู ผลการดําเนินงานพี่ - นองสัมพันธ รุนท่ี 

3 ในวันท่ี  6 ตุลาคม 2553 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นั้น เพื่อใหนิสิตเครือขายพ่ี - นองสัมพันธ รุนท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานรวมกัน  ท่ีนิสิตไดไปแนะแนว
การศึกษาในโรงเรียนเดิมไดทราบขอมูลการรับสมัครรับเขา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
โครงการเตรียมความพรอมกอนออกแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม  ปการศึกษา 2555 
  จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนรู
ประสบการณดานการแนะแนวการศึกษาระหวางกองบริการการศึกษาและตัวแทนคณะ                     
ท่ีรับผิดชอบภารกิจดานแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย และหาแนวทางรวมกันในการ
ปรับเปลีย่นกลยุทธดานการประชาสัมพันธ  และใหขอมูลดานการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเปน
ท่ีนาสนใจย่ิงขึ้น 
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โครงการการจัดการความรูดานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 โครงการการจัดการความรูดานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อบรรลุตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปการศึกษา 
2554 ตัวชี้วัดท่ี 7.4.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูดานการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยไดดําเนินการเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณการเขารวมแนะแนวศึกษาตอในปท่ีผาน
มา และเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความเขาใจในดานการจัดการความรูในองคกร  

 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติหนาที่นักวิชาการศึกษา “การจัดการความรูเครือขาย
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา”  

กองบริการการศึกษา ไดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติหนาท่ีนักวิชาการศึกษา               
“การจัดการความรูเครือขายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา” เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2554 ณ หองประชุม ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  การจัดโครงการในครั้งนี้มีตัวแทนจากคณะตางๆ และบุคลากรกองบริการการศึกษา 
รวมกิจกรรม Share and Learn เพลินพัฒนา และการนําเสนอเลาสูกันฟง ในประเด็น เหลียวหลัง 
ทบทวนปญหา อุปสรรค ขอกังวลใจ แลหนา โอกาสพัฒนา ตอยอดสิ่งดีท่ีมีอยู  โดยไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุมผูปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษา  
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ผลการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

  การประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการ ตัวบงชี้ท่ี 11.4 : ระบบ
และกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการสํานักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 8 
กันยายน 2553 เห็นชอบให กองบริการการศึกษา  ดําเนินการ ตัวบงชี้ท่ี 11.4 : ระบบและกลไกการ
ใหบริการของสํานักงานอธิการบดี  ในการนี้ เมื่อวันท่ี 16-17 มิถุนายน 2554 ไดมีการประเมิน
คุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 11.4 4 : 
ระบบและกลไกการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี พบวา คาคะแนนท่ีได เทากับ 5.00 คะแนน             
ซึ่งไดคุณภาพในระดับดีมาก 
 
  จุดแข็ง 
   1. ทุกหนวยงานมีคูมือ/ขั้นตอนการใหบริการตามพันธกิจ 
   2. มีการประเมินผลการใหบริการ และประเมินผลความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ 
   3. มีความเขมแข็งดานการสรางเครือขายการจัดการความรูดานการใหบริการ
ระหวางหนวยงานยอยในสํานักงาน ฯ 
 
 แนวทางเสริม 
   ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจแกผูมารับบริการใหครอบคลุม                      
ทุกหนวยงาน 
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ผลการดําเนินงาน 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008   

มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและ
จัดการเพื่อใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการใหมีคุณภาพมาตรฐาน  เปนไปตามหลักสากล  กองบริการการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานท่ี
สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงตองมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ  
ท่ีมีมาตรฐานท่ีสูงโดยการนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชในการพัฒนาระบบงานและ
การบริหารจัดการกองบริการการศึกษา 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.  เขารวมอบรมความรูเกี่ยวกับ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 รวมกับสํานักงาน 

อธิการบดี  
2.  ประกาศความมุงมั่นเขาสูระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ของผูบริหารและ

บุคลากรกองบริการการศึกษา 

3. กําหนดและประกาศใช นโยบายและเปาหมายคุณภาพ กองบริการการศึกษา ใหกับ 
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกองคกรรับทราบ 

4. จัดทําเอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO  9001: 2008  กองบริการการศึกษาดังนี้ 
4.1  คูมือคุณภาพ (QM-01) 

  4.2  รายชื่อเอกสารระเบียบปฎิบัตงิานภายในกองบริการการศึกษา 
    4.2.1.  ระเบียบปฏิบัติงานคัดเลือกนิสิต  QP-DA-01 
    4.2.2.  ระเบียบปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  QP-DA-02 
  4.3  รายชื่อเอกสารระเบียบปฎิบัตงิานสวนกลางภายในกองบริการการศึกษา 
    4.3.1.  การควบคุมเอกสารและบันทึกเอกสาร  QP-DA/DC-01 
    4.3.2.  ระเบียบปฏิบัติการควบคุมการใหบริการที่ไมเปนตามขอกําหนดการ

แกไขและปองกัน  QP-DA/DC-02 
    4.3.3.  ระเบียบปฏิบัติการตรวจติดตามภายใน  QP-DA/DC-03 
    4.3.4.  ระเบียบปฏิบัติงานการประเมินผูจัดหาพัสดุ ผูประกอบการภายนอกและ

การบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ  QP-DA/DC-04 
    4.3.5.  ระเบียบปฏิบัติการบริหารงานบุคคล  (การพัฒนาบุคลากร) QP-

DA/DC-05  
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5.  จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO  9001: 2008   

กองบริการการศึกษา 

 
6.  ขอรับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO  9001: 2008  กองบริการการศึกษาใน 

วันท่ี 7 กันยายน  2554   

 
ผลการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001: 2008  กองบริการการศึกษา 
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การบริการวิชาการ   

1.  กองบริการการศึกษาเปนหนวยงานตนแบบในการถายทอดการดําเนินงานบริหารคุณภาพ 
ISO  9001:2008 เมื่อวันท่ี  19-20 พฤษภาคม  2554 ณ เดอะซิล รีสอรท แอท นครนายก                  
จังหวัดนครนายก  และรวมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ กองบริการการศึกษา ไดรับเชิญจาก  สํานักงานอธิการบดี 
ในการถายทอดประสบการณในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO  9001:2008  โครงการจัดการ
ความรู เรื่อง ประสบการณในการตรวจประเมิน  เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO  9001:2008       
เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2554  ณ  หองประชุม 1 ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
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กิจกรรมสําคัญในรอบป 2554 
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การรวมงานราชพิธี/ รัฐพิธี ในรอบป พ.ศ. 2554  กองบริการการศึกษา 

วันสําคัญ ผูรับผิดชอบ 
วันปยมหาราช 
23 ตุลาคม 2553 

1. นายไสว  หินคํา 
2. นายอนันต  ปนะเต 

วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ “วันพระบิดาแหงฝนหลวง” 
14 พฤศจิกายน 2553 

1. นางสาวนภาลัย  พลศรี 
2. นางสาวจีรภา  พงษศิริ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
5 ธันวาคม 2553 

1. นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
2. นางทิพวรรณ  วงษหาแกว 
3. นางอัปสร  ศรีจันลี 
4. นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
5. นางสาวกรวิกา เทียมวงษ 

วันยุทธหัตถี  
18 มกราคม 2554 

1. นางพวงพร  งามสุทธิ 
2. นายภาณุวัฒน  สวางแสง 

วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระมหาเจษฎาราช
เจา  
31 มีนาคม 2554 

1. นางสาวนิรดา  หวงแกว 
2. นางสาวนิรุชาภรณ  จันทะกล 

วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและวันท่ีระลึก
มหาจักรี บรมราชวงศ 
6 เมษายน 2554 

1. นางศิโรวรรณ  อินศร 
2. นางชิดชนก  งามสุทธิ 

วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
25 เมษายน  2554 

1. นางสาวบุษบา  หรัญรัตน 
2. นางสาวจิรภา  สีหนาท 

วันฉัตรมงคล 
5 พฤษภาคม 2554 

1. นายมานิตย  สารคํา 
2. นายภัทรพงษ  อักษร 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินินาถ 
12 สิงหาคม 2554 

1. นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
2. นางมยุรี  ผาผง 
3. นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม 
4. นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา 
5. นางสาวภัสรา  วุฒิพันธุ 
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การรวมงานศิลปวัฒนธรรม ในรอบป งบประมาณ พ.ศ. 2554  กองบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 พฤศจิกายน 2553 

 

วัน Big Cleaning Day และโครงการรวมใจปลูกกลวยไมสูปา สิบสองสงิหามหาราชินี  

10 สิงหาคม 2554 
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 10 เมษายน 2554 
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