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 กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง                   

สวนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลม ท่ี  112 ตอน ท่ี  21 ก เม่ือวัน ท่ี  21 มิ ถุนายน 2538  มีการแบ งสวนราชการตามประกาศ                             

ของทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อ งการแบ งส วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ .ศ .2538                                    

ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2538 โดยรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ อาศัยอํานาจความ

ในมาตรา 4 และมาตรา 7 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 ใหแบงสวน

ราชการในสํานักงานอธิการบดี เปน 4 กอง คือ กองกลาง กองกิจการนิสิต กองแผนงาน และกองบริการ

การศึกษา ในป พ.ศ. 2540-2541 ซ่ึงภารกิจหลักของกองบริการการศึกษา คือเปนศูนยกลางในการรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประชาสัมพันธ

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี และเปนหนวยประสานงานสงเสริม สนับสนุนใหบัณฑิตมีงานทํา                    

พัฒนาศักยภาพนิสิตสหกิจศึกษา และสงนิสิตไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษา     

โดยมี ศาสตราจารย ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝายวิชาการ กําหนดนโยบาย กํากับและติดตามผล

การดําเนินงาน 

 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองบริการการศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร

มหาวิทยาลัย และผูท่ีมีสวนเก่ียวของหลายหนวยงาน  เชน คณะ/หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตาง ๆ และเครือขายภายนอก อีกท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทําใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงจากการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองบริการการศึกษา 

มีปจจัยแหงความสําเร็จ ดังนี้ 

  1. ผูบริหารมีนโยบายในการบรหิารงานท่ีชดัเจน โปรงใส 

  2. บุคลากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน มีความภาคภูมิใจในงานท่ีทํา และมีการทํางานเปนทีม 

  3. บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีแรงจูงใจในการทํางาน 

  4. มีการประเมินผูบริหารของหนวยงานโดยบุคลากรอยางชัดเจน 

  5. มีระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเอ้ือตอการตัดสินใจ 

 

 

                   ทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 

บทสรุปผูบริหาร 



 

 

  

 

 
 

 

รายงานประจําปของกองบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทําข้ึน                    

ภายใตแผนการดําเนินงานของกองบริการการศึกษา ซ่ึงมีการสรุปผลการดําเนินงาน วิธีการบริหารจัดการ                     

และกลยุทธตาง ๆ เพ่ือใหภารกิจบรรลุเปาหมาย และเปนประโยชนตอการดําเนินงานในปงบประมาณ    

พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงจัดทํารายงานประจําป กองบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาผลการดําเนินงานทุก ๆ ภารกิจท่ีกองบริการการศึกษาไดทําข้ึน                          

เปนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง                      

และการแขงขันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตอไป 

 

 

                                                     นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 

                                                    ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 



 

 

  

 

 
 

 

เรื่อง       หนา 

 

บทท่ี  1  บทนํา       1 

 

บทท่ี  2  นโยบาย     4   

  

บทท่ี 3  ผลการดําเนินงาน   13 

  

บทท่ี 4  ผลการดําเนินงานสนับสนุนนโยบาย   34 

 

  

 
 

 

สารบัญ 



 
  

 
 
 

 
วิสัยทัศน           

หนวยงานกลางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรีอยางมืออาชีพ  
   

พันธกิจ           
 ประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ดําเนินงานสหกิจศึกษา สงเสริม
สนับสนุนบัณฑิตไดงานทํา และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตรกองบริการการศึกษา        

 กองบริการการศึกษามียุทธศาสตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองและสนับสนุน 
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
ดําเนินงานสหกิจศึกษา และสงเสริมสนับสนุนบัณฑิตไดงานทํา 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
เปาประสงค          
 กองบริการการศึกษามีเปาประสงคในการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือตอบสนองและสนับสนุนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
  1. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีรูปแบบท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และสรางความม่ันใจใหกับ
ผูรับบริการ 
  2. มีการขยายเครือขายแนะแนวการศึกษา 
  3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศตามภารกิจของกองบริการการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5. มีกระบวนการในการดําเนินงานอยางเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน                 
สหกิจศึกษา 
  6. มีกระบวนการในการจัดหางานทําใหกับบัณฑิตอยางมีประสิทธิภาพ และสรางเครือขายกับ
สถานประกอบการ 
  7. มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บทท่ี 1 

บทนํา 
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คานิยมองคกร 
SERVICE 
S = Service mind (บริการดวยใจ) 
E = Early Response (ตอบสนองผูรับบริการอยางรวดเร็ว) 
R = Respectful (ใหเกียรติผูรับบริการ)  
V = Value (พัฒนางานอยางมีคุณคา) 
I = Innovative (พัฒนานวัตกรรม) 
C = Courtesy (สุภาพออนโยน) 
E = Excellence (พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ) 

 
โครงสรางหนวยงาน 
 กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใตการ

กํากับดูแลของ ศาสตราจารย ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝายวิชาการ และนางทิพวรรณ เจริญศักดิ ์

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ในการใหนโยบาย กํากับดูแล ซ่ึงมีการบริหารงานออกเปน 6 งาน คือ                  

งานจัดการศึกษา งานสหกิจศึกษา ศูนยสงเสริม สนับสนุน บัณ ฑิตไดงานทํา งานโรงเรียนสัมพันธ                           

งานบริหารงานท่ัวไป และงานพัฒนาระบบและสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 มีบุคลากรท้ังสิ้น 

21 คน จําแนกไดดังนี้ 

จําแนกบุคลากรตามโครงสรางและสายงานกองบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ท่ี กลุมงาน ขาราชการ พนักงาน 
พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

รวม 

1 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 1 - - 1 
2 งานบริหารท่ัวไป 1 2 - 3 
3 งานจัดการศึกษา 3 3 - 6 
4 งานโรงเรียนสัมพันธ - 5 - 5 
5 งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ - 1 1 2 
6 งานสหกิจศึกษา  - 1 2 3 
7 ศูนยสงเสริม สนับสนุน บัณฑิตไดงานทํา - 1 1 2 

รวม 5 13 4 22 
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รายช่ือบุคลากรกองบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ ์ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
นางศิโรวรรณ  อินศร นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการพิเศษ 
นายประดิษฐ  เมฆไชยภักดิ ์ นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ (ไปชวยราชการ) 
นางอัปสร  ศรีจันลี นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการพิเศษ 
นางสาวกรวิกา  เทียมวงษ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ  
นางสาวนภาลัย  สุมมาตย นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นายภาณุวัฒน  สวางแสง นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางสาวดนิตา  พงษศิริ นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางพวงพร  งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางสาวขวัญธิดา  ไชยศิลา นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางสาวบุษบา  เสนา นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางสาวอาภัสรา  วุฒิพันธุ นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางสาวจิรภา  สีหนาท นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางชิดชนก  งามสุทธ ิ นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางสาวสราญพร  แสงหาว นักวิชาการศึกษา   
นางสาววันวิสา  หงษเวหา นักวิชาการศึกษา   
นายอนันต  ปนะเต นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ 
นายประกาศิต  ไชโยราช นักวิชาการศึกษา   
นางศิริลักษณ ถิตยรศัมี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ชํานาญการพิเศษ 
นายมานิตย  สารคํา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ชํานาญการ 
นางสาวจุฑารัตน  ทันพรม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ชํานาญการ 
นายกฤษณะ ไชยกิจ นักวชิาการศึกษา 
  
บุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) 

ปริญญาโท 13 
ปริญญาตร ี 9 

รวม 22 
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การบริหารจัดการเพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยหาสารคาม และบรรลุ

ตามวัตถุประสงคสามารถนํานโยบายไปสูภาคปฏิบัติได จึงมีนโยบาย ดังนี้ 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย                                                                                           

 1.  ดานงานจัดการศึกษา 

  1.1 เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียน/นักศึกษาจากท่ัวประเทศจึงมีการ              

รับสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีมีชองทางท่ีหลากหลาย 

  1.2 เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสใหกับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทางดานการศึกษา จึงมีนโยบาย                 

ในการรับสมัครนิสิตท่ีมีผลการเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2.  ดานงานโรงเรียนสัมพันธ 

  2.1 เพ่ือเปนการขยายโอกาสใหกับนักเรียน/นักศึกษา สูชุมชนและท่ัวประเทศ จึงมีนโยบายใหขยาย

เครือขายโรงเรียนสัมพันธใหครบทุกชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและท่ัวประเทศ 

 3.  ดานงานสหกิจศึกษา 

  3.1 เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสใหกับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการฝกประสบการณ ณ สถาน

ประกอบการ จึงมีนโยบายผลักดันใหคณะบรรจุหลักสูตรสหกิจศึกษาเขาในหลักสูตรทุกหลักสูตร 

  3.2 เพ่ือใหการดําเนินงานในการประมวลผลขอมูลนิสิตสหกิจศึกษา จึงไดมีประกาศข้ันตอน ในการ

ดําเนินงานรวมกับคณะเพ่ือใหเกิดความรัดกุมมากข้ึน 

 4.  ศูนยสงเสริม  สนับสนุน  บัณฑิตไดงานทํา 

  4.1 เพ่ือใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีสําเร็จการศึกษาแลวไดมีงานทํา  จึงมีนโยบายจัดตั้ง

ศูนยสงเสริม  สนับสนุน  บัณฑิตไดงานทํา เพ่ือเปนศูนยในการสงเสริม และพัฒนาทักษะใหกับบัณฑิต พรอมท้ัง

สรางเครือขายกับสถานประกอบการเพ่ือสรางความเขาใจอันดีกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  4.2 เพ่ือใหศูนยสงเสริม สนับสนุน บัณฑิตไดงานทํา ใหบัณฑิตมีการจัดทําขอมูลอยางเปนระบบ      

จึงใหมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ือการจัดการศูนยสงเสริม สนับสนุน บัณฑิตไดงานทํา 

 

 

บทท่ี 2 

นโยบาย 
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 5.  ดานงานพัฒนาระบบและสารสนเทศ 

  5.1 เพ่ือใหกองบริการการการศึกษา ภายใตการกํากับดูแล บรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตาม

แนวคิดในการดําเนินงาน คือ “ไมสรางเง่ือนไขใหม  ข้ันตอนสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” จึงมีนโยบายใน

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการดําเนินงาน และทําใหงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 6.  ดานการบริหารงานท่ัวไป 
  6.1 บุคลากรมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย เพ่ือเปนการสงเสริมบุคลากร                

ใหมีคุณภาพ  จึงมีนโยบายสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 

   6.1.1 สงเสริมใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองในดานสายงาน 

   6.1.2 สงเสริมใหบุคลากรไดมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  

   6.1.3 สงเสริมใหบุคลากรไดมีการกําหนดทิศทางในการข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนประกอบกับการ

จัดทําแผนพัฒนาตนเอง  (Road map) 

   6.1.4 สงเสริมใหบุคลากรไดมีการพัฒนาระบบงานโดยการทําวิจัย 

   6.1.5 สงเสริมใหบุคลากรไดมีการจัดการความรู Knowledge Management (MSU Blog) 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา                                                                                           

 ในการจัดกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ กองบริการการศึกษาไดนําผลการดําเนินงานของกอง
บริการการศึกษาจากแผนการดําเนินงานจากปท่ีผานมา เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ
ภารกิจและยุทธศาสตรของกองบริการการศึกษา ท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนับสนุนนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ภายใตวิสัยทัศนของกองบริการการศึกษาท่ี
กําหนดไววา “เปดโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาทักษะชีวิต เสริมสรางศักยภาพนิสิต ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย กาว
ไกลอยางยั่งยืน” ปจจุบันกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหนวยงานสังกัดในสํานักงาน
อธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง ในการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในระดับ
ปริญญาตรี ซ่ึงมีโครงสรางการบริหารงาน 6 งาน ไดแก งานจัดการการศึกษา งานโรงเรียนสัมพันธ งานสหกิจศึกษา 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานศูนยสงเสริม สนับสนุน บัณฑิตไดงานทํา และงานบริหารงานท่ัวไป โดยภายใต
กํากับดูและของรองอธิการบดีฝายท่ีรับผิดชอบ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา โดยไดกําหนดนโยบาย                 
ในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ในการดําเนินงานภายในกองบริการการศึกษา ใหบรรลุ
เปาหมาย 4 ดาน ดังนี้ 
  1.  ดานวางแผน 
  2.  ดานการบริหารจัดการ 
  3.  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.  ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 
 



 
 

รายงานประจําป 2563 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสรคาม 6 

 

 ซ่ึงในการบริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกองนั้น บทบาทหนาท่ีของผูบริหารจะมีลักษณะ
งานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ การจัดระบบงาน การอํานวยการสั่งการ มอบหมาย  กํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย                       
ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย  
 
ดานการวางแผน   
 1. วางแผน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน  ให
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยไดกําหนดนโยบายใน
การปฏิบตัิ และมอบหมายงานใหทุกงานดําเนินการ ดังนี้ 
  - จัดทําแผนกลยุทธระยะยาว 5 ป 
  - แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
  - แผนปฏิบัติการประจําป 
  1.1 ทุกงานตองมีแผนงานท่ีชัดเจนและมีการเผยแพรใหบุคลากรท้ังภายใน และภายนอกรับทราบ 
  1.2  จะตองมีแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล ในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจของกองบริการ
การศึกษา  และมหาวิทยาลัย 
  1.3  จะตองมีการประเมินแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลทุก 6 เดือน และแผนการปฏิบัติงาน           
รายปทุก  1  ปงบประมาณ 
 2. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานท่ีกําหนด โดยกองบริการการศึกษามีนโยบายในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ทุกงานจะตองประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือทบทวนแผนการปฏิบัติงาน อยางนอย                          
ปละ 2 ครั้ง  
  2.2 ใหเสนอประเด็นปญหาหรือแผนงานท่ีจะตองนําแผนงานมาบูรณาการใหม เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายของหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 3. ติดตามเรงรัดการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีความหลากหลายและความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไป
ตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกองบรกิารการศึกษา 
  3.1 ใหทุกงานรายงานสรุป ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามแผนการการดําเนินงาน             
6 เดือน/ครั้ง แจงใหผูบังคับบัญชาทราบหรือรายงานท่ีประชุมกอง 
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ดานการบริหารจัดการ 
 1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  1.1 มีคูมือในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ (จัดการศึกษา โรงเรียนสัมพันธ สหกิจศึกษา ศูนยสงเสริม 
สนับสนุนบัณทิตไดงานทํา พัฒนาระบบและสารสนเทศ) เพ่ือเปนการปองกันความเสียงในการปฏิบัติงานและ
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
  1.2 ใหใชระบบ EDS ในการติดตอสื่อสารภายในองคกร 
  1.3 ใหพัฒนาการใหบริการดวยระบบคุณภาพกองบริการการศึกษา 
  1.4 ใหบุคลากรทุกคนรวมกันกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย         
ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และตามภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายเผยแพรปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  
วัตถุประสงค และเปาหมายโดยการแจงเวียนเพ่ือทราบ ปายประชาสัมพันธ ระเบียบการรับสมัครและเว็บไซตกอง
บริการการศึกษาใหบุคลากรและบุคคลภายนอกทราบ จะประเมินผลและติดตามการเผยแพรเพ่ือปรับปรุงวิธีการ
เผยแพรจากมติท่ีประชุมกองบริการการศึกษารวมกันเพ่ือนําไปดําเนินการเปนระยะ 
 2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจท่ีหลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  2.1 ใหจัดทําคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรกองบริการการศึกษา 
  2.2 ใหคําแนะนําและขอแสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
 3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา ซ่ึงตอง
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด ใหหัวหนาหนางานวินิจฉัย และใหความเห็นในเรื่องตาง ๆ ท่ีบุคลากรกองตามสายการบังคับบัญชาเสนอ 
และนําเสนอผูอํานวยการ และรองอธิการบดีตามลําดับ 
 4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และเปนประโยชนตอผูรับบริการการติดตอประสานงานท้ังหนวยงาน
ภายในและภายนอก 
 5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะ ในท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง 
ๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรท้ังในประเทศ และตางประเทศในฐานะเปนผู
มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชนทางราชการของสถาบันอุดมศึกษา และประเทศชาติ 
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ดานการเผยแพร ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 เพ่ือใหบุคลากรมีทิศทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นกองบริการจึงดําเนินการ ดังนี้ 
 กําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและตาม
ภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายเผยแพรปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายโดยการแจงเวียน
เพ่ือทราบ ปายประชาสัมพันธ ระเบียบการรับสมัคร และเว็บไซตกองบริการการศึกษา ใหบุคลากรและ
บุคคลภายนอกทราบ จะประเมินผลและติดตามการเผยแพรเพ่ือปรับปรุงวิธีการเผยแพร จากมติท่ีประชุมกอง
บริการการศึกษารวมกันเพ่ือนําไปดําเนินการเปนระยะ 
 
ดานการส่ือสารและการมีสวนรวม 
 1. การสื่อสารติดตอระหวางหนวยงานภายในใหใชโทรศัพทภายใน 
 2. การติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกใชเทาท่ีจําเปนและใหลงบันทึกการใชทุกครั้ง 
 3. เผยแพรขาวสารในท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและถือปฏิบัติ ท้ังนี้จะตองรายงานรองอธิการบดี จะดวยวา
วาจาหรือลายลักษณอักษร 
 4. สื่อสารโดยวาจาและเอกสารเผยแพร 
 5. ใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะรวมกันเพ่ือเปนมติรวมกันปฏิบัติ 
 
ดานการใหบริการ 
 1. บุคลากรทุกคนจะตองมีจิตบริการ 
 2. ลดระยะเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการในการใหบริการ 
 3. ประเมินผลการโดยการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองบริการการศึกษา เพ่ือเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงงานบริการตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. ใหบุคลากรกองบริการการศึกษาทุกคน แตงกายดวยผาไทยทุกวันพุธ และตามโอกาส  เทศกาล  
 2. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม สงเสริม เชิดชู และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีทาง
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
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ดานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 กองบริการการศึกษามีการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และการบริหารความเสี่ยง กองบริการการศึกษากําหนดใหจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในการประเมินการควบคุม ดังนี้ 

1. ดานสภาพแวดลอมของการควบคุม 
2. ดานการประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามและประเมินผล 

 โดยใหมีกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เปนผูรับผิดชอบจัดทํา
แผนปฏิบัติงานการจัดวางระบบ และรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และบริหารความ
เสี่ยงของกองบริการการศึกษา ตลอดจนติดตามการดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา โดยกําหนดใหการติดตามการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 การบริหารความเสี่ยงกําหนดใหทุกงานดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย             
และรายงานผลการดําเนินงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง และกําหนดใหความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงข้ึนมาทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
ดานมาตรการประหยัดพลังงาน 
 เพ่ือใหการปฏิบัติการลดการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยมหาลัยมหาสารคาม โดยใหบุคลากรทุกคน
กําหนดใหใชงานเครื่องปรับอากาศเวลา 10.00 น. และปด 16.00 น. และปดน้ําไฟ ทุกครั้งเม่ือเลิกใชและอ่ืน ๆ ให
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
ดานการจัดทําแผนงานตามภารกิจ 
 1. ทุกงานตองมีแผนงานท่ีชัดเจนและมีการเผยแพรใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 
 2. จะตองมีภาระงานและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
 3. จะตองมีการรายงานผลการดําเนินงานแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชา
กําหนด 
 4. จะตองมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลมาปรับปรุงในครั้งตอไป 
 5. จะตองดําเนินงานตามแผนงานใหได 100 % หากไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนตองรายงานปญหา
อุปสรรค 
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ดานกิจกรรม 5 ส และระบบบริหารคุณภาพกองบริการการศึกษา 
 เพ่ือใหการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษาจึงดําเนินการกิจกรรม 5 ส ระบบ
บริหารคุณภาพกองบริการการศึกษา ซ่ึงเปนหนึ่งในกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหการทํางานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยดําเนินการ ดังนี้ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ระบบบริหารคุณภาพกองบริการการศึกษา 
  2. ใหมีแผนการประเมินกิจกรรม 5 ส ระบบบริหารคุณภาพกองบริการการศึกษา และแผนการ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส ใหสอดคลองกับกิจกรรม 5 ส ระบบบริหารคุณภาพกองบรกิารการศึกษา 
  
ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 1. ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือใหเกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติโดยมีวิธีการถายทอดความรูใน
การพัฒนาบุคลากร และการเก็บขอมูลเพ่ือนําไปประเมินผลในปตอไป ดังนี้ 
  1.1 ใหมีผลงานท่ีเปนรูปธรรมจากการนําความรู ท่ีไดรับจากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน                           
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางนอย 1 ผลงาน/ 6 เดือน 
  1.2 ใหมีคูมือใชในการปฏิบัติงานอยางนอย 1 เลม/1 คน 
 2. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงาน ท่ีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
  2.1 เพ่ือใหบุคลากรของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคุณลักษณะท่ี                             
พึงประสงคนั่นคือ 
   - มีคุณภาพมีความรักองคกรมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด 
   - ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพความถนัดความสนใจของแตละบุคคล 
   - มีความพึงพอใจในการทํางาน 
   - มีความรูและทักษะในงานท่ีปฏิบัติ 
   - มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด 
   - มีจิตบริการ  
  2.2 เพ่ือสอดรับกับการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย และนํา              
องคความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางกวางขวาง และ
คุมคา 
  2.3 สงเสริมใหบุคลากรกองบริการการศึกษาใหเขารับการฝกอบรมประชุมสัมมนา และดูงาน               
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.4 ดําเนินการอยางตอเนื่องในดานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
  2.5 ดําเนินการจัดการความรู  (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู                         
จากการปฏิบัติจริงจากการฝกฝน และจากประสบการณท่ีแอบแฝงอยูในตัวบุคคลมาใชใหเปนประโยชนเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร และการพัฒนางาน 
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  2.6 สงเสริมเสริมการพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร และภาวะผูนําสําหรับผูบริหารทุกระดับ 
ของกองบริการการศึกษา 
  2.7 พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถทําการวิจัยเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีไดอยางมีคุณภาพ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษาจะตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองท้ังภายใน                         
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.8 กองบริการการศึกษาจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยจัดอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
  2.9 ใชหลักการมอบหมายงานควบคูกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติงาน (Empowerment)                  
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึน 
  2.10 นําแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) มาใชในการพัฒนาบุคลากรโดยเนนการประเมิน
สมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเปนรายบุคคล และสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตนและระดับกลางใหสามารถ
กําหนดความจําเปนท่ีจะรับการพัฒนา (Training Needs) ของผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลได 
  2.11 พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
(Standard  Operating Procedure) 
  2.12 สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการท่ีสําคัญใหสั้นกระชับโดยเนนการผลิตผล
งานท่ีรวดเร็วและถูกตอง 
  2.13 จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูสรางทักษะดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานโดย
หนวยงานจัดข้ึนเองอยางตอเนื่องและท่ัวถึง และสงเสริมใหแตละงานจัดใหแกบุคลากรในสังกัดเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความจําเปนในการพัฒนา (Training Needs) เฉพาะของแตละงานภายในกองบริการการศึกษา 
  2.14 สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ไวในหลักสูตรการสัมมนา 
และฝกอบรมในการจดัประชุมสัมมนาของหนวยงาน 
  2.15 กระตุนใหเกิดจิตสํานึกโดยจัดกิจกรรมท่ีเนนความเปนเอกลักษณของกองบริการการศึกษา  
อาจเปนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมการแตงกาย หรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนหรือสังคม 
  2.16 การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การสรรหาคัดเลือกบุคลการและอัตรากําลังโดยการประกาศรับ
สมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลือกภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีตองการบรรจุเปนพนักงานจางตามภารกิจ และหรือ คัดเลือกจางตามภารกิจบรรจุ
เปนพนักงานปฏิบัติการ (ประจาํ) 
  2.17 การลาการลากิจ ลาพักผอน ตองยื่นขออนุมัติกอนวันลา 1 สัปดาห ใบลานั้นตองอนุมัติ
เรียบรอยแลวจึงจะสามารถลาได การลาปวยใหผูท่ีลาเขียนใบลาทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงานในวันแรกตาม
ระเบียบวาดวยการลากรณีอ่ืน ๆ ใหอยูดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาการขออนุญาต 
  2.18 การออกนอกสถานท่ีใหยื่นแบบฟอรมการขออนุญาตออกนอกสถานท่ี โดยใหบังคับบัญชา
อนุมัติเรียบรอยกอน จึงจะสามารถออกนอกสถานท่ีไดกรณีท่ีออกนอกสถานท่ีโดยไมไดรับอนุญาต ใหถือวา                      
ขาดงานกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหโทรศัพทแจงผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ หากขออนุญาตออกนอกสถานท่ีเกินกวา 
3 ชั่วโมงใหเขียนใบลาครึ่งวัน 
  2.19 กรณีอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา 
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  2.20 การลงเวลาปฏิบัติงาน ใหบุคลากรทุกคนลงเวลาปฏิบัติงานท่ีระบบลงเวลาท่ีกองบริการ
การศึกษากอน เวลา 08.30 น. กรณีท่ีมาสายใหชี้แจงเหตุผลตอผูบังคับบัญชา 
  2.21 การพิจารณาความดีความชอบพิจารณานับจํานวนวันลา และพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในหนาท่ีหลัก และงานท่ีไดรับมอบหมาย ความเสียสละตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน และ
พฤติกรรมตามสัดสวนท่ี ก.บ.ม. กําหนดการทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงานได ความคิดสรางสรรคงาน 
  2.22 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาทางวิชาชีพ 
 
ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 1. ใหแจงงบประมาณแผนดินและเงินรายไดท่ีไดรับจัดสรรใหแตละงานทราบ 
 2. ใหการจัดทําแผนการบริหารงบประมาณ/โครงการท่ีชัดเจน 
 3. ใหแตงตั้งกรรมการบริหารงบประมาณ 
 4.ใหหัวหนางานควบคุมกํากับติดตามการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และนโยบายของมหาวิทยาลัยกําหนด 
 5. ใหรายงานผลการบริหารงบประมาณทุกเดือนในการประชุมกองบริการการศึกษาประจําเดือน เพ่ือจะ
ไดปรับแผนหรือวางแผนการบริหารงบประมาณในเดือนตอไป เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
ดานวัสดุและครุภัณฑในการปฏิบัติงาน 
 1. จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอ สัดสวน 1:1 
 2. กําหนดผูรับผิดชอบคอมพิวเตอรอยางชัดเจน 
 3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด 
 4. ซอมบํารุงใหสามารถใชงานไดตลอด 
 5. จัดทําทะเบียนคุมและเบิกจายตามระเบียบพัสดุ และประเมินผล 
 6. ทรัพยากรท่ีใชรวมกันภายในและภายนอกหนวยงาน 
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 กองบริการการศึกษา ไดมีการดําเนินงานตามภารกิจหลักโดยแบงออกเปน 6 งานตามโครงสราง 

บริหารงานกองบริการการศึกษา ซ่ึงมีการดําเนินงานใหสอดคลอง และตามวัตถุประสงคขององคกร                         

มีการสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. ผลการดําเนินงานบริหารงานท่ัวไป 

  2. ผลการดําเนินงานจัดการศึกษา 

  3. ผลการดําเนินงานโรงเรียนสัมพันธ 

  4. ผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

  5. ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบและสารสนเทศ 

  6. ผลการดําเนินงานศูนยสงเสริม สนับสนุน บัณฑิตไดงานทํา 

  7. งานนโยบาย 

   7.1 แผนการปฏิบัติราชการ 

   7.2 การบริหารความเสี่ยง 

   7.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 

   7.4 การจัดการความรู (KM) 

   7.5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

ผลการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 1. งานธุรการ 

  สรุปเอกสาร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ในการรับ-สง หนังสือราชการหนวยงาน 

รายการ จํานวน/เรื่อง 

จํานวนเอกสารท้ังหมด 19,157 
จํานวนเอกสารเวียนท้ังหมด 85,156 
ล็อกอินอานเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปเอกสารหนวยงานกองบริการการศึกษา 
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 2. งานการเงินและงบประมาณกองบริการการศึกษา 

  2.1 สรปุงบประมาณรายจายกองบริการการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองบริการ

การศึกษา ไดรับจัดสรรงบประมาณงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณ 
งบประมาณประจําป พ.ศ.  2563 
บาท รอยละ 

 งบประมาณแผนดนิ 2,483,800.00  40.65 
 งบประมาณเงินรายได 3,626,403.00 59.35 

รวมงบประมาณ (1+2) 6,110,203.00   100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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  2.2 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จําแนกตามงบรายจาย 

   2.2.1 งบประมาณแผนดนิ 

งบรายจายรวมท้ังส้ิน 
งบประมาณประจําป พ.ศ.  2563 

งบประมาณ งบท่ีเบิกจาย คงเหลือ รอยละ 
 งบบุคลากร 2,483,800.00 2,483,800.00 0.00 100 

รวมงบประมาณ (1+2+3) 2,483,800.00 2,395,540.00 0.00 100 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

งบประมาณเงินแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   2.2.2 งบประมาณเงินรายได 

งบรายจายรวมท้ังส้ิน 
งบประมาณประจําป พ.ศ.  2563 

งบประมาณ งบท่ีเบิกจาย คงเหลือ รอยละ 
 งบบุคลากร 560,700.00 397,120.00 163,580.00 42.92 
 งบดําเนินงาน 2,318,158.00 2,100,603.00 217,555.00 57.08 
 งบเงินอุดหนุน 747,545.00 747,545.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณ (1+2+3) 5,17,780.00 3,245,268 381,135.00 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
งบประมาณเงินรายไดคงเหลือ ประจําปงบประมาณ 2563 
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 3. งานพัสดุกองบริการการศึกษา 
  3.1 ผลการเบิกจายรายการคาวัสดุกองบริการการศึกษา  

รายการ งบท่ีไดรับจัดสรร งบท่ีเบิกจาย คงเหลือ หักคืนมหาวิทยาลัย คงเหลือใชได 

1. วัสดุสํานักงาน 210,000 169,357 40,643 38,959 1,684 

2. วัสดุงานบานงานครัว 10,000 9,720 280 270 10 

3. วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 3,500 1,500 1,500 0 

4. วัสดุกีฬา 9,000 0 9,000 9,000 0 

รวมงบประมาณ 234,000 182,577 51,423 49,729 1,684 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ผลการเบิกจายรายการคาวัสดุกองบริการการศึกษา  
          

  3.2 ผลการเบิกจายรายการคาใชสอย กองบริการการศึกษาการศึกษา 
 รายการ งบท่ีไดรับจัดสรร งบท่ีเบิกจาย คงเหลือ หักคืนมหาวิทยาลัย คงเหลือใชได 

1. คาซอมแซมครุภัณฑ 20,000.00 5,400.00 14,600.00 12,500.00 2,100.00 

2. คาจางเหมาบริการ 1,236,900.00 993,169.00 243,731.00 686,293.00 26,531.00 

3. คาเชาพ้ืนท่ี 45,000.00 22,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 

รวมงบประมาณ 1,155,000.00 35,478.36.00 970,3164.00 721,793.00 28,631.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายรายการคาใชสอย กองบริการการศึกษา 
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ผลการดําเนินงานจัดการศึกษา 

สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป

การศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อสาขาวิชา 
แผนการรับ

ท้ังหมด 

รอบท่ี 1-5 

จํา
นว

นผู
สม

ัคร
 (น

ับซ้ํ
า)

 

ผูผ
าน

กา
รคั

ดเ
ลือ

ก 

ผูม
ีสิท

ธิ์เ
ขา

ศึก
ษา

 

ผูร
าย

งา
นตั

ว 

1 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูร 6 ป) 60 890 67 65 65 

2 พทป.บ. การแพทยแผนไทยประยกุต 56 1,779 188 65 60 

3 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 40 3,219 158 36 33 

4 ภ.บ. การบรบิาลทางเภสัชกรรม (หลักสตูร 6 ป) 88 3,243 167 108 104 

5 พย.บ. พยาบาลศาสตร 100 2,974 161 132 112 

6 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 60 2,336 322 151 122 

7 วท.บ. โภชนศาสตร การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 60 399 198 102 89 

8 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 60 397 182 88 79 

9 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60 728 174 102 87 

10 วท.บ. เคม ี 240 846 494 199 172 

11 วท.บ. ชีววิทยา 250 1,154 559 214 174 

12 วท.บ. ฟสิกส 120 636 226 60 49 

13 วท.บ. ฟสิกสประยุกต 70 155 45 13 11 

14 วท.บ. คณิตศาสตร 160 595 357 135 112 

15 วท.บ. สถิต ิ 150 318 101 33 24 

16 วท.บ. จุลชีววิทยา 60 342 151 83 77 

17 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 80 878 297 94 85 

18 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 120 246 92 30 24 

19 วท.บ. เกษตรศาสตร (วิชาเอกพืชสวน) 80 385 137 51 44 

20 วท.บ. เกษตรศาสตร (วิชาเอกพืชไร) 75 325 87 21 19 

21 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 80 240 67 28 22 

22 วท.บ. สัตวศาสตร 85 929 323 95 81 

23 วท.บ. ประมง 80 210 62 23 19 
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ท่ี ชื่อสาขาวิชา 

 

แผนการรับ

ท้ังหมด 

รอบท่ี 1-5 
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ับซ้ํ
า)

 

ผูผ
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ผูม
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ธิ์เ
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ศึก
ษา

 

ผูร
าย

งา
นตั

ว 

24 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร (หลักสูตร 6 ป) 50 949 88 53 49 

25 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 60 384 146 78 52 

26 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 50 352 111 47 42 

27 วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา 80 474 210 112 77 

28 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร 80 274 77 44 38 

29 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 240 489 214 148 137 

30 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 180 721 308 199 180 

31 วท.บ. สื่อนฤมิต 130 356 196 160 149 

32 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 125 87 26 15 14 

33 นศ.บ. นิเทศศาสตร 160 1,206 259 182 169 

34 วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสําหรบัธุรกิจสมยัใหม 100 31 18 14 13 

35 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร 400 2,494 1,420 804 752 

36 สถ.บ. สถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป) 60 554 112 79 75 

37 สถ.บ. สถาปตยกรรมผังเมือง (หลกัสูตร 5 ป) 55 219 105 73 69 

38 สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน (หลกัสูตร 5 ป) 60 372 110 82 75 

39 ศป.บ. นฤมิตศลิป 50 193 103 79 73 

40 ภ.สถ.บ. ภมูิสถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป) 35 170 71 53 48 

41 วท.บ. การจัดการงานกอสราง 50 132 49 33 27 

42 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 1,400 3,604 1,922 999 862 

43 บธ.บ. การตลาด 300 1,556 586 316 263 

44 บธ.บ. การจัดการ 500 1,693 701 403 340 

45 บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 150 606 196 94 79 

46 บธ.บ. ธุรกิจระหวางประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 50 427 162 39 29 

47 บธ.บ. การบริหารการเงิน 250 881 287 147 132 

48 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 30 157 40 14 12 

49 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย 50 209 66 35 27 

50 ศ.บ. เศรษฐศาสตรธุรกิจ 150 653 211 102 89 

51 ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 300 1,984 793 444 388 
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52 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 300 1,724 756 433 379 

53 ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 30 448 140 32 27 

54 ศศ.บ. ภาษาไทย 120 1,911 350 196 162 

55 ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสือ่ 60 494 172 96 78 

56 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 60 3,296 115 80 74 

57 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 50 770 91 61 60 

58 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 946 78 66 60 

59 ศศ.บ. ภาษาจีน 60 730 112 67 63 

60 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุน) 50 560 128 80 76 

61 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 50 170 107 74 53 

62 ศศ.บ. ประวัตศิาสตร 80 659 228 118 89 

63 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 100 761 314 150 119 

64 วท.บ. ภูมิศาสตร 50 186 85 59 44 

65 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) 50 630 89 59 55 

66 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (เขมร) 30 49 35 25 16 

67 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (ลาว) 30 65 28 10 7 

68 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (เวียดนาม) 30 88 47 27 21 

69 ร.บ. การเมืองการปกครอง 400 1,749 820 570 508 

70 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร 400 1,793 906 643 580 

71 ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศ 100 587 243 132 122 

72 กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 60 1,107 104 71 67 

73 กศ.บ. คณิตศาสตร 90 2,320 147 103 101 

74 กศ.บ. สังคมศึกษา 60 1,643 113 70 68 

75 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 60 1,481 135 84 79 

76 กศ.บ. ภาษาไทย 60 1,706 110 86 80 

77 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 60 1,878 100 64 61 

78 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา 60 229 102 73 70 

79 วท.บ. จิตวิทยา 60 704 116 79 73 
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ท่ี ชื่อสาขาวิชา 

 

แผนการรับ

ท้ังหมด 

รอบท่ี 1-5 

จํา
นว

นผู
สม

ัคร
 (น
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ลือ

ก 

ผูม
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ธิ์เ
ขา

ศึก
ษา

 

ผูร
าย

งา
นตั

ว 

80 วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 150 881 236 143 131 

81 ศป.บ. ทัศนศิลป 120 269 133 79 70 

82 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 75 356 172 128 113 

83 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ 50 144 63 39 37 

84 ดศ.บ. ดุรยิางคศาสตรบัณฑติ 100 388 185 141 134 

85 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 150 324 189 133 77 

86 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 400 4,199 1,411 783 666 

รวม 11,034 79,696 21,362 11,830 10,344 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ประจําปการศึกษา 2563 
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ผลการดําเนินงานโรงเรียนสัมพันธ 

 

 การประชาสัมพันธเชิงรุก 

  งานประชาสัมพันธเชิงรุก เปนการประชาสัมพันธขอมูลการสมัครเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี 

ใหแกกลุมเปาหมายไดทราบขอมูล คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครูแนะแนว ผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา นิสิต ศิษยเกา บุคลากร และผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงไดประชาสัมพันธผานสื่อหลาย

ชองทาง ไดแก 

 การประชาสัมพันธขาวสารและใหบริการทางส่ือ Social Network 
  1.1 Facebook กองบริการการศึกษา มีเพ่ือนสมาชิกท้ังสิ้น 5,000 คน    

     1.2 Facebook กลุมตาง ๆ เชน กลุมพ่ี-นอง สัมพันธ กลุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     1.3 Fan page เรียนตอ มมส Mahasarakham University มีผู ติดตามท้ังสิ้น 136,529 โพสต           

ท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด (เรียงลําดับตามจํานวนคนท่ีเขาถึง) 

อันดับ โพสต วันท่ี โพสต 
จํานวนคนท่ีเขาถึง 

(ผูท่ีเขามาดูโพสต) 

จํานวนครั้ง

ท่ีแชร 

1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การ

ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 

รอบท่ี 2 เพ่ือรองรับปญหาการแพรระบาดของ 

COVID-19 

18 มีนาคม 2563 133,207 1,782 

2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การ

ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 

รอบท่ี 2 เพ่ือรองรับปญหาการแพรระบาดของ 

COVID-19 

26 มีนาคม 2563 105,819 1,287 

3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดรับสมัคร รอบท่ี 

5 รับตรงอิสระ สามารถสมัครผานทางเว็บไซต

ของแตละคณะ  

9 มิถุนายน 2563 84,074 429 

4 ข้ันตอนการรายงานตัวเขาศึกษา ของนิสิตใหม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สําหรับผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษา รอบท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2563 

6 พฤษภาคม 

2563 

72,607 852 
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อันดับ โพสต วันท่ี โพสต 
จํานวนคนท่ีเขาถึง 

(ผูท่ีเขามาดูโพสต) 

จํานวนครั้ง

ท่ีแชร 

5 ชองทางการติดตอ มมส สําหรับ นิสิตใหม 13 พฤษภาคม 

2563 

67,890 665 

6 TCAS MSU รอบท่ี 2 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ตามนี้เลยจา 

9 เมษายน 2563 66,097 602 

7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม UP DATE จํานวน

เรียกรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 3 

6 พฤษภาคม 

2563 

60,694 226 

8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําป

การศึกษา 2563 รอบท่ี 2 

27 เมษายน 

2563 

60,383 626 

9 มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู

ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 

2563 รอบท่ี 2 และประกาศรายชื่อผูเขาสอบ

สัมภาษณในระดับปริญญาตรี ประจําป

การศึกษา 2563 

6 เมษายน 2563 55,344 333 

10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดรับสมัคร รอบท่ี 

4 ADMISSION ระบบจะเปดใหรับสมัครใน

วันท่ี 7-20 พฤษภาคม 2563 

28 เมษายน 

2563 

46,848 342 

     1.4 Fan page มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     1.5 Website มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 รายงานผลการดําเนินงาน รุนท่ี 43 (ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563) 

  ดวย งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ไดสงนิสิตสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา                  

ณ สถานประกอบการ จํานวน 3 คณะ รวม 5 สาขาวิชา จํานวนท้ังส้ิน 54 คน สถานประกอบการ 27 แหง 

ท้ังนี้ นิสิตออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระหวางวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 และ

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2563  (ระยะเวลา 4 เดือน) ซ่ึงแยกตามคณะสาขาวิชาและจํานวน

สถานประกอบการ รายละเอียดดังนี้  

สังกัด 
ระยะเวลาออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
จํานวนนิสิต (คน) 

จํานวนสถาน

ประกอบการ (แหง) 

คณะวิทยาศาสตร 

  1. สาขาจุลชีววิทยา 

1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 

15 7 

  2. สาขาวิชาคณิตศาสตร 3 2 

  3. สาขาวิชาสาขาสถิต ิ 17 6 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

  4. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 22 มิ.ย. 63 - 22 ต.ค. 63 18 12 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

  5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 1 1 

รวม 54 27 
 

ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น งานสหกิจศึกษา   

จึงของดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนิสิตสหกิจศึกษา และไดแจงใหนิสิตสหกิจศึกษาทุกคนเขาไป

ดาวโหลดขอมูลหนาเว็บไซตสหกิจศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติและเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ      
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ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบและสารสนเทศ 

 

 ระบบ TCAS 63  (สําหรับมหาวิทยาลัย) เปนระบบบริหารจัดการขอมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคล                  

เขาศึกษาในอุดมศึกษา TCAS ปการศึกษา 2563 

หนาระบบยืนยันสิทธิ์การเขาใชระบบ 
 

หนาระบบขอมูลการคัดเลือกในแตละรอบ 
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 หนาบริหารจัดการหลักสูตรการรับสมัคร 
 

ตารางขอมูลนําเขาระบบ TCAS 

ท่ี รายการ จํานวน 

1 หลักสูตรท้ังหมด ตาม มคอ. 108 หลักสูตร 

2 หลักสูตรท่ีเปดรับ 86 หลักสูตร 

3 จํานวนโครงการท่ีเปดรับ 29 โครงการ 

4 จํานวนการรับตาม มคอ. 9,718 คน 

5 จํานวนการรบัทุกรอบ 20,622 คน 

 

ขอมูลรายละเอียดในระบบ TCAS 

ท่ี รายการ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รอบท่ี 5 

1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดรับ 84 86 81 82 77 

2 จํานวนผูสมัคร 8,588 43,345 15,515 9,786 2,158 

3 จํานวนผูผานการคัดเลือก 4,046 10,203 2,885 2,661 1,532 

4 จํานวนผูท่ียืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 2,852 3,759 1,520 1,919 ไมสง 

5 จํานวนไมใชสิทธิ ์ 163 1,800 767 331 ไมสง 

6 จํานวนสละสิทธิ์ 46 98 222 294 ไมสง 
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ขอมูลการรับสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 (TCAS 63) 
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ผลการดําเนินงานศูนยสงเสริม สนับสนุน บัณฑิตไดงานทํา 

 

ศูนยสงเสริม สนับสนุน บัณฑิตไดงานทํา ไดดําเนินการเปนสื่อกลางระหวางบัณฑิต และสถาน

ประกอบการนั้นจึงไดมีโครงการสนับสนุนใหบัณฑิตมีงานทํา สรุปไดดังนี้ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป สถานท่ี 

1. จัดทําสํารวจขอมูลความคาดหวัง/ความ

ตองการของผูประกอบการ 

เมษายน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. ปรับปรุงฐานขอมูลบัณฑิตในระบบ
สารสนเทศศูนยสงเสริม สนับสนุนบัณฑิต
ไดงานทํา 

เมษายน 

- 

พฤษภาคม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. ประชาสัมพันธ ขาว และตําแหนงงานใน
ระบบสารสนเทศศูนยสงเสริม สนับสนุน
บัณฑิตไดงานทํา 

เมษายน 

- 

สิงหาคม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

1.การสํารวจความคาดหวังตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดยมีการเก็บขอมูลกับสถานประกอบการ จํานวนบริษัท จํานวน 107 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท ศาลาแดง จํากัด 
2. ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี 
3. บริษัท อีทีจี จํากัด 
4. บริษัท นันทวัน จํากัด 
5. บริษัท ทรูปลูกปญญา มีเดีย จํากัด 
6. บริษัท ฟเดส ออดิท จํากัด 
7. บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด  
8. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9. บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด 
10. บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดขอนแกน 
11. บริษัท ชุนเซงฟารม จํากัด 
12. บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด 
13. บริษัท อัลฟาเมตริคส จํากัด 
14. บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
15. บริษัท สํานักงานสอบบัญชี อีวาย จํากัด 
16. บริษัท ไทยฟูดส โพลทรีย ฟารม จํากัด 
17. บริษัท เคพีอี เมคคาทรอนิกส (ไทยแลนด )จํากัด 
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18. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
19. บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จํากัด 
20. บูรพาฟารม จังหวัดรอยเอ็ด 
21. บริษัท ยูไนเต็ดไวนเนอรี่ แอนด ดิสทิลเลอรี่ จํากัด 
22. บริษัท ไลฟสไตลเทคโนโลยี จาํกัด 
23. สยาม เเอท สยาม ดีไซน โฮเต็ล พัทยา 
24. ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) ศูนยฯ คลองไผ จังหวัดนครราชสีมา 
25. บริษัท สันติภาพ (ฮ่ัวเพง 1958) จํากัด 
26. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด 
27. ดานตรวจคนเขาเมือง ทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
28. บริษัท ซอฟทพาวเวอร ไอที จํากัด 
29. บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
30. บริษัท บูรพา บีเอ็น ออดิท จํากัด 
31. บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด 
32. กรมพัฒนาท่ีดิน (กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) กรุงเทพมหานคร 
33. สํานักงาน สาธารณสุข จังหวัดขอนแกน 
34. บริษัท เคทีที โคเรีย แทรเวล จํากัด 
35. สํานักงาน อุทยานแหงชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ 
36. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร 
37. บริษัท ซีพีเอเอ็ม จํากัด 
38. บริษัท อินเทลลิเจ็นซ ซิสเท็ม คอรเปอรเรชั่น จํากัด 
39. บริษัท เทคโนเซล (เฟรย) จํากัด 
40. บริษัท มังโก บุคก้ิง จํากัด 
41. พิสูจนหลักฐาน จังหวัดรอยเอ็ด 
42. บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
43. สํานักงานประชาสัมพันธเขต 2 กรมประชาสัมพันธ จังหวัดอุบลราชธานี 
44. บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 
45. บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยีส จํากัด 
46. บริษัท ศรีเชียงใหม อุตสาหกรรม จํากัด 
47. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด 
48. บริษัท อินสพัล จํากัด 
49. บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 
50. บริษัท สิทธินันท จํากัด 
51. บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 
52. บริษัท สไมลโฟกัส (ประเทศไทย) จํากัด 
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53. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
54. โรงแรมศาลาภูเก็ตรีสอรท 
55. บริษัท ส.อัทธิตา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
56. บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
57. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
58. บริษัท จีเนียสซอฟต จํากัด 
59. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 
60. บริษัท ไทยโพลิคอนส จํากัด (มหาชน) 
61. บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด 
62. บริษัท ชิปปอป จํากัด 
63. หนวยปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดลอมทางน้ําและดิน มหาวิทยาลัยมหิดล 
64. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล จํากัด 
65. บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิทติ้ง จํากัด 
66. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) 
67. บริษัท เค.แอคเคานติ้งเซอรวิส จํากัด 
68. บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด 
69. บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จํากัด 
70. บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จํากัด 
71. หางหุนสวนจํากัด น้ําฝน ฟารม 
72. บริษัท แจมใส พับลิชชิ่ง จํากัด 
73. บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จํากัด 
74. บริษัท จีทีทีเอ็ม จํากัด 
75. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จํากัด  
76. บริษัท โอลิมปก เทควันโด ทีมคิม 
77. บริษัท ทินกร ทัวร จํากัด 
78. บริษัท มิเนอรวา ออดิทติ้ง เซอรวิส จํากัด 
79. บริษัท จีเนียน เมล็ดพันธุ (ประเทศไทย) จํากัด 
80. บริษัท โคเวิรคส (ไทยแลนด) จํากัด 
81. ศูนยวิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว ซีพีเอฟ จังหวัดชลบุรี 
82. บริษัท ท่ีปรึกษาตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร จํากัด 
83. บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
84. ศูนยภาษาเกาหลี Lime tree Korean Center  
85. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 

86. บริษัท พราว โพเอท จํากัด 
87. บริษัท โปรแอค แอนด ออดิท จํากัด 
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88. บริษัท คู เอฟแอนดบี จํากัด (สํานักงานใหญ) 
89. โรงแรม กมลา555 จังหวัดภูเก็ต 
90. บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
91. ธนาคารออมสิน สาขาเมเจอรรังสิต 
92. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)  
93. บริษัท วงใน มีเดีย จํากัด 
94. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกน 
95. บริษัท เอ็กโซติค ฟูด จํากัด (มหาชน) 
96. การประปาสวนภูมิภาค สํานักประปาเขต 6 ขอนแกน 
97. บริษัท ทอปเทนต ฟูดสไลน จํากัด 
98. บริษัท เว็ลธ แมเนจเมนท ซิสเท็ม จํากัด 
99. พิสูจนหลักฐานจังหวัดสมุทรปราการบริษัท ซีเครนซ ไทยแลนด 
100. บริษัท เจจูแอร จํากัด 
101. บริษัท เจมมา  โคเรีย (ไทยแลนด) จํากัด 
102. บริษัท โรงงานน้ําปลาไทย (ตราปลาหมึก) จํากัด 
103. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
104. บริษัทสันติภาพ (ฮ่ัวเพง 1958) จํากัด 
105. บริษัท ขอนแกนบริวเวอรี่ จํากัด 
106. ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว จังหวัดอุดรธานี 

  ซ่ึงผลความคาดหวังดําเนินการสํารวจความคาดหวังตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูใชบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีการประมวลผลและคัดเลือกตามท่ีสถานประกอบการตอบมานั้น 5 อันแรกท่ี

ตองการดังนี้ 

   ลําดับท่ี 1    มีความรับผิดชอบ 

   ลําดับท่ี 2    มีความซ่ือสัตย เสียสละ อดทน 

   ลําดับท่ี 3    มีการทํางานเปนทีม 

   ลําดับท่ี 4    การคิดวิเคราะห 

   ลําดับท่ี 5    มีความยืดหยุนและการปรับตัว 

  ความคาดหวังตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ิมเติม มีดังนี้         

1. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดดี เชน word, Excel, Power Point 
2. การกลาแสดงออก การพูด การเขาหาผูใหญ 
3. มีวัฒนธรรมในองคกร 
4. มีความรูดานวิชาการ สามารถนําไปประยุกตในการทํางานไดอยางเหมาะสม 
5. มีความรูพ้ืนฐานดานบัญชีเบื้องตน 
6. มีน้ําใจ ชวยเหลือผูอ่ืน โดยไมหวังผลตอบแทน 
7. มีความรู ความเขาใจในกระบวนการซ้ือ-ขายในธุรกิจตาง ๆ 
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8. มีทัศนคติท่ีดีตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน 
9. เปนผูฉลาดรอบรูในการทํางาน 
10.  นําความรูท่ีไดไปปรับใชใหเหมาะสมกับงานท่ีทํา 
11.  มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
12.  สามารถแกไขปญหาได 
13.  มีความกลาท่ีจะเริ่มตอยอดในการทํางาน 
14.  มีความรูเรื่องการนําเสนอผลงาน 
15.  ติดตามขาวสารรอบตัวอยูเสมอ 
16.  สงเสริมงานท่ีรับผิดชอบ 
17.  มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
18.  มีทักษะในการสืบคนขอมูลเพ่ือท่ีจะนําไปพัฒนาตนเองใหดียิ่งข้ึน 
19.  มีการเรียนรูสิ่งใหมอยูเสมอ 
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 2. ปรับปรุงฐานขอมูลบัณฑิตในระบบสารสนเทศศูนยสงเสริม สนับสนุนบัณฑิตไดงานทํา 

หนาจอแสดงฐานขอมูลบัณฑิตระบบสารสนเทศ ศูนยสงเสริม สนับสนุน  บัณฑิตไดงานทํา 
 

 3. ประชาสัมพันธ ขาว และตําแหนงงานในระบบสารสนเทศศูนยสงเสริม สนับสนุนบัณฑิตไดงานทํา 

หนาจอแสดงระบบสารสนเทศ ศูนยสงเสริม สนับสนุน  บัณฑิตไดงานทํา 
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 กองบริการการศึกษา ได มีการดําเนินในดานพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู  และเปนอีกภารกิจ                           

ท่ีมีความสําคัญตอองคและสนับสนุนใหองคกรเปนองคสูการเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี ้

  1. การดําเนินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  2. การบริหารความเสี่ยง 

  3. การจัดการจัดการความรู  (Knowledge Management) 

  4. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 

  ผลการดําเนินงานสนับสนุนนโยบาย 
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การดําเนินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สรุปผลการดําเนินงานแผนการปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 2563   

 

สรุปผลการดําเนินงานแผนการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2563  กองบริการการศึกษา 
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การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 

การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองบริการการศึกษา            

ไดดําเนินงาน ดังไปนี้ 

  1. แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ภาคผนวก ก 

  2. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค 4 
  3. แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ภาคผนวก ข 
  4. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 3) เพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน และได
รายงานความกาวหนาตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 5) เปนท่ีเรียบรอยแลว จากผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง วงรอบ 6 เดือน กองบริการการศึกษาสามารถลดความเสี่ยงสูงมาก 1 ประเด็น ใหเหลือความ
เสี่ยงระดับสูง และความเสี่ยงสูง 3 ประเด็น ในวงรอบ 9 เดือน ยังไมสามารถลดความเสี่ยงลงได ยังคงมีความเสี่ยง
ระดับสูงอยู 4 ประเด็น รายละเอียด ดังนี้ 
 

 
สรุปผลการดําเนินงานแผนการปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 2563  กองบริการการศึกษา 
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การจัดการความรู (Knowledge  management) 

 
 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูหลังการดําเนินงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี 24 

  เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูหลังการดําเนินงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี 24                     

ณ หองประชุม กองบริการการศึกษา รวมกันคนหาสิ่งท่ีไดเรียนรูการแลกเปลี่ยนเรียนรู และหาแนวทางในการ

พัฒนาจากสิ่งท่ีไดเรียนรูเพ่ือใชในการดําเนินงานในครั้งตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมปญหา อุปสรรค และแนวทางการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการรวมสรุปผลการดําเนินงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรท่ีผานมา 
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โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ประจําปการศึกษา 2563 (TCAS63) 

  เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา ไดจัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู เรื่อง สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 (TCAS63)                 

ณ หองประชุมกองบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปเปนแนวทางการคัดเลือกบุคคล          

เขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS64) และใหการดําเนินการคัดเลือกใหสอดคลองกับ

นโยบายท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ในการดําเนินงาน TCAS63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวปฏิบัติท่ีดีไปเปนแนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี                     

 ประจําปการศึกษา 2564 (TCAS64) 
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งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

งานบุญประเพณีฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป 2563 

ณ สวนปาวัฒนธรรม ขางโรงเรียนสาธิตฯ (ฝายมัธยม) ระหวางวันท่ี 4 - 5 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรกองบริการการศึกษาเขารวมงานประเพณีบุญผะเหวด 
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งานถวายเทียนพรรษา ผาอาบน้ําฝน เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป 

2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรกองบริการการศึกษาเขารวมงานถวายเทียนพรรษา ผาอาบน้ําฝน เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา 
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งานพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดินเนื่อง                   

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี                         

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

บุคลากรกองบริการการศึกษาเขารวมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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