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แบบประวัติผูและผลงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปปโต

1. ชื่อนามสกุล
รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปปโต
2. ขอมูลสวนตัว
2.1 วัน เดือน ปเกิด 8 สิงหาคม 2511
2.2 สถานภาพ ( ) โสด ( ü) สมรส ( ) หมาย
2.3 ภูมิลําเนา จังหวัดสระบุรี
2.4 ตําแหนง และสถานที่ทํางานปจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
2.5 ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
2.6 ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
2.7 หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร/Email Adress ที่สามารถติดตอไดสะดวกในชวงระยะ
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกําหนด
โทรศัพท (ü) บาน 043743112 (ü) มือถือ 0807427979
โทรสาร 043754242
Email Adress: supachai.s@msu.ac.th
3. ประวัติทางการศึกษา :
พ.ศ.
คุณวุฒิ
ชื่อสถานศึกษา
2534 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2537 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(เทคโนโลยีชีวภาพ)*
2545 ปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ)**
2548 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย (นบม.)รุนที่ 14
* ภายใตทุนพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ของทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 25342535)
** ภายใต ทุ น โครงการปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เ ษก รุ น ที่ 1 (พ.ศ. 25412544) และทุ น วิ จั ย เพื่ อ
วิทยานิพนธสําหรับปริญญาเอก ณ Institute of Plant Biochemistry, MartinLuther University,
Germany ภายใต ทุ น DAAD 2000 (DeutscherAkademischerAustauschDienst) German
Academic Exchange Service ของรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมัน
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4. ผลงานทางวิชาการ
ผลงานการตีพิมพ/เผยแพรบทความระดับนานาชาติ
Butkhup, L., Samappito, W., Samappito, S. 2012. Phenolic composition and
antioxidant activity of white mulberry (Morus alba L.) fruits. International Journal of Food
Science and Technology.
Srichaikul, B., Samappito, S., Bakker, G., Dejchai, S., Boonsong, K., Thongkong, A.,
Japa, S. 2012.The therapeutic and clinical drug review of Thai traditional herbal remedies
extracted from ancient Thai medicinal manuscript volume No. 3 of palm leaf scriptures.
Advances in Natural Science. 5(1) 2936.
Srichaikul, B., Samappito, S., Bakker, G., Seubsoh, W., Boonsong, K. 2012.
Comparative double blind trial in antihelmintic efficacy between mebendazole and Areca
catechu L. Research Journal of Medical Sciences. 6(3); 124128.
Butkhup, L., Jeenphakdee, M., Jorjong, S., Samappito, S., Samappito,W., Butimal,
J.2012. Phenolic composition and antioxidant activity of Thai and Eri silk sericins. Food
Science and Biotechnology. 21(2); 389398.
Samappito, S.,Srichaikul, B.,Viroj, J., Bakker, G. 2012. Comparative study of double
blind clinical trial in sideeffects among Areca catechu l., Thai traditional herbal formula
and mebendazole.Tropical Parasitology. 2(2); 116118.
Butkhup, L., Samappito, S.2011. Phenolic constituents of extract from maoluang
seeds and skinpulp residue and its antiradical and antimicrobial capacities. Journal of Food
Biochemistry. 35 (6); 16711679.
Butkhup, L., Jeenphakdee, M., Jorjong, S., Samappito, S., Samappito, W.,
Chowtivannakul, S. 2011. HSSPMEGCMS analysis of volatile aromatic compounds in
alcohol related beverages made with mulberry fruits. Food Science and Biotechnology,
20(4); 10211032.
Butkhup, L., Samappito, S. 2011. In vitro free radical scavenging and antimicrobial
activity of some selected Thai medicinal plants. Research Journal of Medicinal Plant. 5(3);
254265.
Butkhup, L., Chowtivannakul, S., Gaensakoo, R., Prathepha, P., Samappito, S.
2011. Study of the phenolic composition of Shiraz red grape cultivar (Vitis viniferaL.)
cultivated in Northeastern Thailand and its antioxidant and antimicrobial activity. South
African Journal of Enology and Viticulture. 31(2); 8998.
Srichaikul, B., Samappito, S., Wongyai, S., Bakker, G. 2011. The comparative double
blind clinical study in antihelmintic efficacy between Thai traditional herbal formulae and
mebendazole. Research Journal of Biological Sciences. 6(10) 552557.
Samappito, S., Butkhup, L. 2010. Analysis of anthocyanin, flavonoids, and phenolic
acid contents of ten fruits and antioxidant activity. International Journal of Fruit Science, 10
(3); 264280.
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Samappito, S., Butkhup, L. 2008. An analysis on flavonoids, phenolics and organic
acids contents in brewed red wines of both nonskin contact and skin contact fermentation
techniques of maoluang ripe fruits (Antidesma bunius) harvested from Phupan Valley in
Northeast Thailand. Pakistan Journal of Biological Sciences. 11(13); 16541661.
Butkhup, L., Samappito, S. 2008. An analysis on flavonoids contents in Mao
Luang fruits of fifteen cultivars (Antidesma bunius) grown in Northeast Thailand. Pakistan
Journal of Biological Sciences.11 (7); 9961002.
Samappito, S., Butkhup, L. 2008. An analysis on organic acids contents in ripe
fruits of fifteen Mao Luang (Antidesma bunius) cultivars, harvested from dipterocarp forest
of Phupan Valley in Northeast Thailand.Pakistan Journal of Biological Sciences.11 (7). 974
981.
Butkhup, L., Samappito, S. 2008. Analysis of anthocyanin, flavonoids, and phenolic
acids in tropical bignay berries. International Journal of Fruit Science. 8(12); 1534.
Springob, K., Samappito, S., Jindaprasert, A., Schmidt, J., Page, J.E., DeEknamkul,
W., Kutchan, T.M. 2007. A polyketide synthase of Plumbago indica that catalyzes the
formation of hexaketidepyrones.FEBS Journal, 274 (2); 406417.
Trachoo, N., Boudreaux, C., Moongngarm, A., Samappito, S., Gaensakoo, R. 2006.
Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria.Pakistan
Journal of Biological Sciences.9(14); 26572661.
Prathepha, P., Samappito, S.2006. Use of the pSINE1r2 in inferring evolutionary
relationships of Thai rice varieties with AA genome.Songklanakarin Journal of Science and
Technology. 28(1). 3948.
Samappito, S., Page, J.E., Schmidt, J., DeEknamkul, W., Kutchan, T.M. 2003.
Aromatic and pyronepolyketides synthesized by a stilbene synthase from Rheum
tataricum. Phytochemistry. 62(3); 313323.
Samappito, S., Page, J., Schmidt, J., DeEknamkul, W., Kutchan, T.M. 2002.
Molecular characterization of rootspecific chalcone synthases from Cassia alata. Planta.
216 (1); 6471.
ผลงานที่ยื่นและไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร)
ลําดับ
ที่
1
2

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

เครื่องเพิ่มออกซิเจน รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
ในน้ําแบบทุนลอย
รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
เครื่องกลั่นสุราแบบ รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
สุญญากาศ
รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี

3

เลขที่ขอ

วัน/เดือน/ป
ที่ยื่น

602003283

3 พ.ย. 49

702000114

5 ม.ค. 50

ประเภท
สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ

เลขที่
สิทธิบัตร
94177
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ลําดับ
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

3

รถตัดออยแบบเดิน รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
ตาม
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี

4

รถเกี่ยวและนวด
ขาวแบบรถไถนา
เดินตาม
รถตัดออยแบบรถ
ไถนาเดินตาม

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เลขที่ขอ

วัน/เดือน/ป
ที่ยื่น

ประเภท

0602000718 14 มี.ค. 49

รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี

เครื่องฆาจุลินทรีย
ดวยสนามแมเหล็ก
ไฟฟา
เครื่องเผาขาว
หลาม
ปมลมไรเสียง

รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
เครื่องฆาเชื้อดวย รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
ความดันสูง
รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
เครื่องเกีย่ วและ
รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
นวดขาวขนาดเล็ก รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
รถคีบออยขนาด รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
เล็ก
รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
เครื่องยับยัง้
รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
เอนไซม
รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
รถเกลี่ยดินแบบรถ รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
ไถนาเดินตาม
รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี
เครื่องบดเปลือก รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปโต
หอยเชอรี่
รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์มูลตรี

สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
702000113 5 ม.ค. 50
สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
702000115 5 ม.ค. 50
สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
703000110 12 ม.ค. 50 อนุสิทธิบัตร

27273

0603000302 14 มี.ค. 49 อนุสิทธิบัตร

3648

0603000301 14 มี.ค. 49 อนุสิทธิบัตร

4291

0702000346 29 ม.ค. 50

34211

0602000345 8 ก.พ. 50
0902000100 24 ส.ค. 52
2
0903000570 25 พ.ค. 52
0903000568 25 พ.ค. 52
0802000750 25 พ.ค. 52

4

เลขที่
สิทธิบัตร

สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
สิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ

34209
93007


94188
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5. ประสบการณดานการบริหาร(เริ่มตั้งแตระดับรองคณบดีหรือเทียบเทา)
วัน/เดือน/ป

ตําแหนง

สังกัด

5 ตุลาคม 2538 
21 มกราคม2539
22 มกราคม 2539 
21 กรกฎาคม 2539
22 กรกฎาคม 2539 –
30 พฤศจิกายน 2539
1 ธันวาคม 2539 
31 พฤษภาคม 2541
กันยายน 2540 –
กันยายน 2542
23 กรกฎาคม 2544 
5 มิถุนายน 2546
14 มีนาคม 2545 
31 พฤษภาคม 2545
1 มิถุนายน 2545 
5 มิถุนายน 2546
1 มิถุนายน 2546 
16 กรกฎาคม 2546
6 มิถุนายน 2546 
29 มกราคม 2547
30 มกราคม 2547 
17 มกราคม 2549
18 มกราคม 2549 
6 มิถุนายน 2550
1 ตุลาคม 2549 
30 กันยายน 2550
2 ตุลาคม 2549 
7 ตุลาคม 2549
1 มีนาคม 2550 
31 สิงหาคม 2550
7 มิถุนายน 2550 
6 ธันวาคม 2550
7 มิถุนายน 2550 
6 ธันวาคม 2550
7 ธันวาคม 2550 
12 มีนาคม 2551
12 มีนาคม 2551 
25 มิถุนายน 2552
26 มิถุนายน 2552 –
ปจจุบัน

รักษาการในตําแหนงรองคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ
รักษาการในตําแหนงรองคณบดี
ฝายวิชาการและกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ประเภท
ผูแทนคณาจารยทั่วไป
กรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
ประเภทคณาจารยประจํา
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานิสิต
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองอธิการบดีฝายพัฒนานิสิต

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองอธิการบดีฝายวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองอธิการบดีฝายนโยบายแผนและวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองประธานโครงการจัดตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร
ผูรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูรักษาราชการแทนคณบดี

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝายนโยบายแผนและวิจัย
ผูทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝายนโยบาย แผนและวิจัย
รักษาการแทนอธิการบดี
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6. ผลงานดีเดนที่สําคัญซึ่งเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย สังคมหรือประชาชนหรือระบบราชการ
6.1 ดานการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆ โดย ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมี
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งสิ้น จํานวน 177 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 90 หลักสูตร ระดับปริญญา
โ ท 5 9 ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก 2 8 ห ลั ก สู ต ร จ า ก ห น ว ย ง า น ที่ จั ด ก า ร เ รี ย น
การสอนทั้ ง สิ้น 20 คณะวิ ช า ได แ ก คณะศึ กษาศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั ง คมศาสตร คณะเทคโนโลยี
คณะการบั ญ ชี แ ละการจั ด การ คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสั ช ศาสตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร ผั ง เมื องและนฤมิ ต ศิ ล ป คณะศิ ล ปกรรมศาสตร คณะวิ ท ยาการสารสนเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะ
แพทยศาสตร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร วิทยาลัย ดุริยางค
ศิลป สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยการวางแผนการจัดการศึกษานั้น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและทุกคณะวิชาไดมีการวางแผนการรับนิสิต และมีการระชาสัมพันธและแนะแนวเพื่อเปน
การประชาสัมพันธหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคและนอกภูมิภาคผาน
โครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักเรียนและผูปกครองไดเขาถึงขอมูลการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พรอมทั้งสราง
เครือขายโรงเรียนมัธยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับโรงเรียนนักเรียนที่จะเขามา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นไดวาโดยรวมของจํานวนผูสมัครและผูมาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นยัง
ถือวามีความนิยมอยูในระดับตนๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมีจํานวนนิสิตรวมสูงสุดในภูมิภาค และทํา
ใหมหาวิทยาลัยมีรายรับที่ไดรับจากการสมัครเรียนตอของนักเรียนในปการศึกษา โดยเฉลี่ยไมนอยกวา ประมาณ
10 ล า นบาทต อป โดยมีมหาวิ ทยาลั ย พยายามที่ จะทํ าการประชาสั มพันธ เ พื่อให ผู เ รีย นมาสมัค รเข า เรีย นกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ ให มีจํ า นวนเป นไปตามแผนฯที่ กํ า หนด และพยามรัก ษาระดั บ ของจํ า นวนนิ สิ ต ใหม ข อง
มหาวิ ทยาลั ย อีกทั้ง ปจจุบันมหาวิท ยาลัย ไดมีการรับนิสิต ตางประเทศ โดยไดพยายามทําการประชาสั มพันธ
มหาวิท ยาลัย ผา นกิ จกรรมตา งๆ เชน การประชุมวิช าการ การสรา งความรว มมือ และการศึกษาดู งานระหวา ง
มหาวิทยาลัย เปนตน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินโครงการเรียนลวงหนา มหาวิทยาลัยจัดโครงการ
เรียนลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตรับทราบรูปแบบการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และนิสิตมีความรูความเขาใจในระบบสารสนเทศของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมถึงสงเสริมใหนิสิตโครงการเรียนลวงหนาไดรวมแลกเปลี่ยนในการเขาศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามได เ ป นอย า งดี ซึ่ง การจัด โครงการเรีย นล ว งหน า ได รับ ความรว มมือจากคณะและ
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่สนใจสมัครเขาศึกษา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรที่เปน
หลักสูตรระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตของทั้งสองสถาบันไดมีโอกาส
เขาไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณในตางแดน และเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูอาเซียน
ทั้งนี้ ในส วนของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเป นไปตามมาตรฐานมีค วามทันสมัย และผลิ ต
บัณฑิตที่ตอบสนองตอภาคผูใชบัณฑิต หรือผูประกอบการใหมากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยก็มีการดําเนินงาน เชน การ
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) ซึ่งไดมีการดําเนินการผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆ หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการติดตาม
ตรวจสอบและการรายงานผลหลักสูตร เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนในเรื่องราวดังกลาว รวมทั้ง รายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่ง
เปนรายวิชาพื้นฐานของนิสิตไดมีการปรับปรุงใหมีอัตลักษณและไดมาตรฐานตามกรอบ TQF ในสวนของการกํากับ
ดู แ ลการจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง ได มี ก ารตรวจสอบการจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง ให เ ป น ไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และเสนอผลการตรวจสอบใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
ซึ่งนําไปสูการทบทวนและปรับปรุงรูปแบบในการจัดศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
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สํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลั ย ได นํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สาร และอุ ป กรณ สํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย เข า มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนและผูสอน รวมทั้ง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการศึกษาคนควา
ของนิสิต และอาจารยมีการพัฒนาคุณภาพผูสอนอยางตอเนื่องเพื่อเปนการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลการสอน การสงเสริมใหอาจารยจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสงเสริมทักษะ
ดานวิชาการแกอาจารยและนิสิต ซึ่งจะเห็นไดวา นิสิตมหาวิทยาลัยสามารถสรางชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในเวที
แขงขันตางๆ ที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติหรือนานาชาติจัดขึ้นจํานวนมาก สงผลถึงผลงานตีพิมพเผยแพร
บทความของนิสิตระดับบัณฑิต ศึกษามีการพัฒนาที่ดี ขึ้นจากป ที่ผานมาทั้ งเชิงปริมาณและคุ ณภาพ สํ าหรับการ
สนับสนุนและสงเสริมการไดงานทําของนิสิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได
กําหนดตัวชี้วั ดใหทุกคณะ/หนวยงานจัดทําศูนยประสานงานหรือจัดหางานใหกับนิสิต และไดมอบหมายใหกอง
บริการการศึกษาทําหนาที่เปนผูประสานงานเกี่ยวกับการจัดหางานใหนิสิตและมหาวิทยาลัยไดลงนามความรวมมือ
ในการจัดการศึกษากับภาครัฐ และเอกชน เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพและทักษะวิชาชีพใหแกนิสิต และไดพัฒนา
งานเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยสรุปผลงานเดนจากการบริหารดานการจัดการเรียน
การสอน มีดังนี้
(1) การรับนิสิต
1.1) ก ารสร า งความนิ ย มให กั บ ผู เ รี ย นและสามารถ รั บ นิ สิ ต ได ต ามแผน
ที่กํ าหนด โดยมหาวิ ท ยาลั ย และทุ กคณะวิ ช าได มีการวางแผนการรับ นิ สิ ต และมีการปรับ เทคนิ ค และวิ ธี การ
การประชาสั มพันธด วยสื่อรูป แบบต างๆ เชน การจัด ทําเสื้อแนะแนว จัดทํา ของที่ ระลึก มมส ระบบฐานข อมูล
โรงเรียนสัมพันธ การแนะแนวการศึกษา งานโรงเรียนสัมพันธ งานตลาดนัดหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร
รวมทั้ง การแนะแนวเพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภูมิภาคและนอกภูมิภาค ผานโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักเรียนและผูปกครองไดเขาถึงขอมูลการศึกษาตอ
ในมหาวิท ยาลัย พรอมทั้งการสรางเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อเพื่อเปนการสรา ง
ความสัมพันธกับโรงเรียนและนักเรียนที่จะเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นไดวาโดยรวมของจํานวนผูมา
สมัครและผูมาเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นยังถือวาเปนที่นิยมอยูในระดับตนๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมี
จํานวนนิสิตรวมสูงสุดในภูมิภาคโดยในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีนิสิตใหมทุกระดับทั้งสิ้น 15,975 คน

1.1.1)นิสิตใหม
20,000
15,000

13,031

15,975

13,580

13,066

12,937

10,000
5,000
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แผนภูมิ 1 แสดงขอมูลนิสิตใหมระหวางปการศึกษา 2551 2555
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จํานวนนิสต
ิ ใหม
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1.1.2)นิสิตใหมจําแนกตามกลุม สาขาวิชา
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ปการศึกษา
กลุมมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

1.2) การปรับระบบการรับสมัครนิสิตผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
นักเรียนไมตองเดินทางมาสมัครเรียนดวยตนเองที่มหาวิทยาลัย แตสามารถสมัครเขาเรียนตอไดจากระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต และเสียคาสมัครเรียนโดยโอนคาใชจายผานบัญชีธนาคาร ซึ่งทําใหเกิดความสะดวก
ตอผูเรียนและลดตนทุนในการออกเดินทางไปรับสมัคร ซึ่งจากการปรับรูปแบบและวิธีการดังกลาวทําให
มหาวิทยาลัยมีรายรับที่ไดรับจากการสมัครเรียนตอของนักเรียนในปการศึกษา 2554 ประมาณ 17 ลานบาท
1.3) โครงการเรียนลวงหนา เปนการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตใหมในการเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตรับทราบรูปแบบการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และนิสิตมีความรูความเขาใจในระบบสารสนเทศของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิท ยาลัยมหาสารคาม รวมถึง สงเสริมใหนิสิตโครงการเรียนลวงหนาไดรวมแลกเปลี่ยน
ในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเปนอยางดีโดยในปการศึกษา 2554 มีผูสนใจสมัครเขาศึกษา
จํานวน 543 คน แบงเปน 16 คณะ และ 2 วิทยาลัย
1.4) โครงการพระราชทานความช ว ยเหลื อ แก ร าชอาณาจั ก รกัม พู ช า ด า น
การศึกษา มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนิสิตกัมพูชา ตามโครงการพระราชทานความชวยเหลือ
แกราชอาณาจักรกัมพูชา ดานการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 1 ทุน ปริญญาโท จํานวน 2 ทุน และระดับปริญญาตรี จํานวน 16 ทุน รวมทั้งสิ้น 19 ทุน เพื่อเปน
การใหโอกาสทางการศึกษาแกประเทศเพื่อนบาน และการสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ
1.5) โครงการวัดศักยภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา (MSUTest) เปนโครงการ
จัดสอบเพื่อ วัดศัก ยภาพผูเ รียนในระดับ ชั้นมั ธยมศึก ษาตอนตนและตอนปลาย เพื่ อยกระดับผลสัม ฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไดมีการดําเนินการกับ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
1.6) จํานวนนิสิตรวมของมหาวิทยาลัย
1.6.1) จํานวนนิสิตรวมปการศึกษา 2551  2555
8
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จํานวนนิสติ คงอยู

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000


ป 2551

รวมทุกระดับ
40,238

ป. ตรี
33,216

ป. บัณฑิต
187

ป. โท
6,139

ป. เอก
696

ป 2552

41,724

36,014

85

4,902

723

ป 2553

40,400

35,000

100

4,500

800

ป 2554

45,201

37,882

132

6,175

1,012

ป 2555

44,760

37,165

20

6,421

1,154

1.6.2) สัดสวนนิสิตรวม ระดับปริญญาตรี กับระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา
ตรี
2550
2551
2552
2553
2554
2555

33,266
34,662
36,159
38,833
37,220
37,180

นิสิตรวม
โท
เอก
5,276
6,276
7,044
7,413
6,866
6,426

534
696
815
1,006
994
1,154

รวม
39,076
41,634
44,018
47,252
45,080
44,760

ระดับปริญญาตรี
จํานวน รอยละ
33,266
34,662
36,159
38,833
37,220
37,180

85.13
83.25
82.15
82.18
82.56
83.07

ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน รอยละ
5,810
6,972
7,859
8,419
7,860
7,580

14.87
16.75
17.85
17.82
17.44
16.93

35,000

30,000

จํานวนนิสิตรวม

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ปการศึกษา
กลุมมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
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1.6.3)จํานวนนิสิตนานาชาติป 2007 – 2012
Total Amount
No.

Country
2007

2008

2009

2011

2012

1

China

171

195

161

143

109

2

Vietnam

29

26

55

76

69

3

Cambodia

16

23

43

60

54

4

Lao

14

11

13

10

14

5

Japan

2

1

1

‐

‐

6

UAE

‐

‐

1

1

1

7

Philippines

‐

1

1

1

1

8

India

‐

‐

1

‐

‐

9

Mongolia

‐

‐

1

1

1

Total

232

257

277

292

249

(2) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2.1) การเปดสอนหลักสูตร ปการศึกษา 2552  2555
180

179 172 176
170

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

160
140
120

94 88 88
86

100
80

57 57 59 55

60

25 27 29 29

40

3 0 0 0

20
0

ทุกระดับ

ป. ตรี

ป. บัณฑิต

10

ป.โท

ป.เอก
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2.2) การพัฒนาหลั กสู ตรใหม เพื่ อ เปนการขยายขอบเขตของการจัดการศึก ษา
ในระดับปริญญาตรี โทและเอก มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหแตละคณะไดพัฒนาสําหรับหลักสูตรใหม
ที่ไดรับการพัฒนาและเปดใหมในชวงป 25522555 ประกอบดวย
ปการศึกษา 2552
ลําดับ
วันที่สภา
รายชื่อหลักสูตร
หนวยงานสังกัด
ที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตรและ
27 ก.พ.2552
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)
สังคมศาสตร
2 วท.บ.ภูมิศาสตรพัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร คณะมนุษยศาสตรและ
2 ส.ค. 2552
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)
สังคมศาสตร
3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร
27 ก.พ.2552
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)
4 วท.ม.วิทยาการจัดการสถิติ
คณะวิทยาศาสตร
30 ต.ค.2552
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)
5 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร
22 ธ.ค.2552
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)
6 ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร
22 ธ.ค.2552
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)
รวม 6 หลักสูตร
ปการศึกษา 2553
ลําดับ
รายชื่อหลักสูตร
ที่
1 วท.บ.เวชกิจฉุกเฉิน
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)
2 กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)
3 ศศ.ม.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)
4 วท.ม.ความหลากหลายทางชีวภาพ
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)
5 วท.ม.คณิตศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)
6 ปร.ด.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)
7 ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)
รวม 7 หลักสูตร

คณะแพทยศาสตร

วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
26 มี.ค.2553

คณะศึกษาศาสตร

26 ก.พ.2553

คณะศิลปกรรมศาสตร

26 ก.พ.2553

สถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช

26 ก.พ.2553

คณะวิทยาศาสตร

24 ก.ย.2553

คณะศึกษาศาสตร

26 ก.พ.2553

คณะศิลปกรรมศาสตร

26 ก.พ.2553

หนวยงานสังกัด
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ปการศึกษา 2554
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายชื่อหลักสูตร

หนวยงานสังกัด

ภ.สถ.บ.ภูมิสถาปตยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
วท.บ.สถาปตยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
ผ.ม.การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
(หลักสูตรใหมพ .ศ. 2554)
ปร.ด.การจัดการการตลาด
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)
ปร.ด.หลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)

วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ

28 ม.ค.2554

คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ

28 ม.ค.2554

คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ

28 ม.ค.2554

คณะการบัญชีและ
การจัดการ
คณะศึกษาศาสตร

28 ม.ค.2554
27 พ.ค.2554

รวม 5 หลักสูตร

ปการศึกษา 2555
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนวยงานสังกัด

รายชื่อหลักสูตร

ศศ.บ. ภาษาเกาหลี
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซีย น
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ศศ.บ.การจัดการวัฒนธรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
พย.ม.การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
วท.ม. วิทยาศาสตรสุขภาพ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ปร.ด.ภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ปร.ด.วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ
การกีฬา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)

รวม 10 หลักสูตร
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วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวัฒนธรรมศาสตร

25 พ.ค. 2555

คณะวิทยาการสารสนเทศ

24 ก.พ. 2555

คณะพยาบาลศาสตร

24 ก.พ. 2555

คณะแพทยศาสตร

25 พ.ค. 2555

คณะวิทยาการสารสนเทศ

24 ก.พ. 2555

คณะสาธารณสุขศาสตร

24 ก.พ. 2555

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร

26 ต.ค.2555

25 พ.ค. 2555
31 ส.ค. 2555

25 พ.ค. 2555
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2.3) การเป ด สอนหลั ก สู ต รนานาชาติใ นช วงป ก ารศึ ก ษา 2551–2555พบว า
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนเปนหลักสูตรภาษาไทยกับหลักสูตรนานานาชาติดังนี้
ปการ
ศึกษา

หลักสูตร
ตรี

นานา
ชาติ

ทั้งสิ้น

26 169

8

177

รอยละ
ของ
หลักสูตร
นานาชาติ
4.52

4

27 159

9

168

5.36

27

3

30 179

8

187

4.28

59

24

4

28 139

8

177

4.52

58

29

3

32 172

7

179

3.91

โท

ไทย

นานา
ชาติ

รวม

ไทย

2551

93

3

96

54

1

2552

81

3

84

55

2553

89

4

93

2554

86

4

2555

86

3

เอก

นานา รวม
ชาติ

ไทย

นานา
ชาติ

55

22

4

2

57

23

63

1

64

90

59



89

57

1

รวม
รวม

ไทย

2.4) การเปดสอนหลักสูตรระหวางระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษาในชวง
ปการศึกษา 2550–2555 มีสัดสวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
ตรี

หลักสูตร
โท
เอก

รวม

89
96
84
93
90
89

58
55
57
64
59
58

169
177
168
187
177
179

ปการศึกษา
2550
2551
2552
2553
2554
2555

22
26
27
30
28
32

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน
รอยละ
80
81
84
94
87
90

47.34
45.76
50.00
50.27
49.15
50.28

2.3) การปรับปรุงหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF)ซึ่งเปนเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กําหนด ใหทุกหลักสูตรดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2556
2.3.1) การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ปการศึกษา 2552  2556

จํานวนหลักสูตร

200
150
100
50
0
หลักสูตรที่เปดสอน
มาตรฐาน TQF

ป 2552
182

ป 2553
182

ป 2554
176

ป 2555
170

ป 2556
172

3

22

89

132

142
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2.3.2) การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) ปการศึกษา 2556(ขอมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556)
จํานวนหลักสูตร

200
150
100
50
0
เปดสอน
จัดทํา TQF

ปริญญาตรี
88

ปริญญาโท
55

ปริยญาเอก
29

รวม
172

70

46

26

142

สรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนและสถานการณจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ประจําปการศึกษา 2556 จําแนกรายคณะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

สถานการณจัดทําหลักสูตรตามกรอบ TQF
คณะ/หนวยงาน
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
ผาน TQF
ยังไมผาน TQF
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
7
10
3 20
6
7
2 15
1
3
1
เทคโนโลยี
6
4
3 13
6
4
3 13



วิศวกรรมศาสตร
7
3
3 13
7
3
3 13



สถาปตยกรรมศาสตรฯ
6
1

7
6
1

7



วิทยาการสารสนเทศ
6
4
1 11
5
4
1 10
1


สิ่งแวดลอมฯ
3
3
1
7
3
1
1
5

2

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

1
1
2

1
1
2



รวมกลุมวิชา
35 26 12 73 33 21 11 65
2
5
1
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
พยาบาลศาสตร
1
2

3
1
2

3



เภสัชศาสตร
1
2

3
1
2

3



แพทยศาสตร
3
1
1
5
1
1
1
3
2


สาธารณสุขศาสตร
3
1
1
5
1
1
1
3
2


สัตวแพทยศาสตร
1


1




1


รวมกลุมวิชา
9
6
2 17
5
6
2 13
4


กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
13
3
3 19 12
2
3 17
1
1

ศึกษาศาสตร
9
7
5 21
8
6
5 19
1
1

การบัญชีและการจัดการ 11
6
3 20
6
5
3 14
5
1

ศิลปกรรมศาสตร
2
2
1
5
1
2
1
4
1


วัฒนธรรมศาสตร
1
1
1
3
1
1
1
3



การทองเที่ยวและ
3
1
1
5
3
1

4


1
การโรงแรม
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5



1
2

8


2
2
1
4
2
2
6
1

1

ประวัติและผลงานของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปปโต
19

วิทยาลัย การเมือง
การปกครอง
20 วิทยาลัยดุริยางคศิลป
รวมกลุมวิชา
รวมทั้งสิ้น

4

2



6

1

2



3

3





3

1
44
88

1
23
55

1
15
29

3
82
172


32
70


19
46


13
26


64
142

1
12
18

1
4
9

1
2
3

3
18
30

(ขอมูล: จากกองทะเบียนฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556)

2.4) การปรับ ปรุ งการจั ดการเรี ย นการสอนหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป เปน การ
ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึก ษาทั่ วไปแบบบูร ณาการ คือ การปรับเปลี่ยนหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
ซึ่งเปนรายวิชาพื้นฐานสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีใหปรับเปลี่ยนไปสูการเรียนการสอนที่ไมไดจํากัดขอบเขต
ทางวิชาการไวที่ชุดความรูชุดใดชุดหนึ่ง แตจะเปนการเรียนการสอนเพื่อใหนิสิตเขาใจถึงวิธีคิดของแตละ
สาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู มาใชแกปญหาและคนหาแนวทางการพัฒนาไดสอดคลองกับบริบท
โลกในยุคปจจุบันและอนาคตที่ซั บ ซอ นมากขึ้นมุง เนนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ที่จะสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ในเรื่อ งที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอ ม
ของผูเรียน เพื่ อใหสอดคลองกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมที่เ นนการพัฒนาคนใหสามารถดํารงชีวิต
อยูรวมกันอยางเกื้อกูลกันในสังคมไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดี
และเปนคนที่มีความสุข มีความรูความเขาใจในเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่นอีสานและสามารถถายทอดไดมี
ความสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกิดประโยชนกั บทองถิ่นและประเทศชาติ มีความสอดคลองกั บ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแหงชาติ (TQF)อัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย และปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย
2.5) การทบทวนการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(3) การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
3.1) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
อาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไปใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคม
อาเซียนในป 2015
3.2) การเตรียมความพรอมอื่นๆ ในการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน การจัดตั้ง
ศูนยตางๆ และการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อรองรับอาเซียน อาทิเชน การติดธงชาติประเทศที่เปนสมาชิก
อาเซียน การจัดตั้งศูนยเซจง การเขารวมประชุมสถาบันขงจื้อ ประจําภูมิภาคอาเซียน+6 จัดตั้งศูนยขอมูล
และวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการเขาสูอาเซียน อาทิเชน
โครงการประชุมสัมมนา การสรางความเขาใจการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเพื่อการรองรับการเปด
เสรีการคาและบริการภายใตกรอบอาเซียน โครงการมุมมองดานการศึกษากับประชาคมอาเซียน โครงการ
พัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
3.3) โครงการประสบการณตางประเทศ (Overseas Experience Program)
จัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสและสนับสนุนใหนิสิตและบุคลากรไดเพิ่มพูนประสบการณตางประเทศ ผานกิจกรรม
การเรียนรูทางดานภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร ตลอดจนประชาชนในประเทศ
นั้นๆ ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ผูเขารวมโครงการยังไดรับโอกาสในการทําหนาที่เปนทูตวัฒนธรรมในฐานะ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
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3.4) โครงการนิสิตฝกงานตางชาติ
MSU Inbound Internship
2010
Country

2011

IAESTE
2012

No. Country No.

Country

2010
No.

Country

2011
No.
3

2 Vietnam

2 Australia

1 Mongolia

1 Germany

Australia

1 China

1 America

3 India

1

Vietnam

2 Laos

1 Indonesia

1 Vietnam

1

Portugal

1

China

5 Brazil

1

Canada

1

France

2 Germany

3

China

1

Vietnam

2 Finland

1

Malaysia

2

8

4

16

2012

No. Country

India

total

ICES

8

3

Country
India

2011
No.
2

2

Country
New
Zealand

2012
No.
1

1

Country
England

No.
1

1

(4) การวางระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1) โครงการใหบริการ Free WiFi Internet มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับ
ความรวมมือจากบริษัทเอกชนที่ใหบริการดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มาติดตั้งใหบริการWiFi Internet
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยโดยไมเสียคาใชจาย เชน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (AIS) ติดตั้งใหบริการ
AIS WiFi Internet ความเร็วสูง 5 ชั่วโมงตอวันฟรี, 3BB Hotspot WiFi Internetความเร็วสูงใหบริการกับ
นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยและใหบริการชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย และบริษัททรูคอรปเปอรเรชั่น ไดมา
ดํา เนิ นการติด ตั้ ง การใหบ ริ ก ารWiFi Internet เป น ตน ซึ่ ง การใหบ ริ ก ารทั้ ง หมดนั้ นจะครอบคลุ ม
การใหบริการแกนิสิต และบุคลากรทั้งเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม) และโรงเรียนทาขอนยาง
พิทยาคม เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มชองทางในการศึกษาดวยตนเอง สําหรับอาจารย นิสิต
และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักเรียนโรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม หรือประชาชนโดยรอบ
ไดศึก ษาคนควาวิจัยดวยตนเอง ผานระบบเครือ ขายสื่อ สารไรส าย AIS WiFiอยางมี ป ระสิท ธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของผูใชไดสามารถใชกับอุปกรณโทรศัพทมือ ถือ (Iphone, Blackberry, Nokia
Sysmbian) IPAD และNoteBook (Window XP) ในการเชื่อมตอ ซึ่งสามารถทําใหมหาวิทยาลัย และ
ผูใชงานจากระบบเครือขายดังกลาวประหยัดงบประมาณและลดภาระคาใชจายไดจํานวนมาก
4.2) การติดตั้งราน UStore โดยมหาวิทยาลัยไดรับแจงความจํานงจากบริษัท
Apple ในการขอเปดราน UStore ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการสินคาและการดูแลหรือซอมบํารุง
สินคา ของบริษัท ซึ่ ง ทํ าใหเ กิ ดความสะดวกแก นิ สิตและอาจารย หรือ บุคลากร รวมทั้ ง ประชาชนที่ อ ยู
ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
4.3) โครงการเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยห อ งสมุ ด สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาในจั ง หวั ด
มหาสารคาม (MALINET) 7 แหง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดพัฒนาระบบหองสมุด
อัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม (MALINET) ในการจัดเก็บ
ใหบ ริก ารสืบคน ยืม คืนรวมกัน เพราะในภาพรวมทุก คณะ/หนวยงานมีท รัพ ยาการสารสนเทศหองสมุ ด
รวมกันแลวไมนอยกวา 100,000 รายการและในเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
(MALINET) 7 สถาบัน มีทรัพยากรสารสนเทศรวมกันแลวไมนอยกวา 500,000 รายการ
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4.4) โครงการเชื่อมโยงหองสมุด หองอาน หองเรียนรูคณะ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สําหรับหองอานหนังสือคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดมหาสารคาม (MALINET) ในการจัดเก็บ ใหบริการสืบคนในเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันอยางคุมคาของทุกหนวยงาน และ
เพื่อลดงบประมาณจากความซ้ําซอนในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
4.5) ความร ว มมื อ เครื อ ข า ยห อ งสมุ ด สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย
(ThaiLIS) สํานักวิทยบริการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. และหองสมุดอุดมศึกษา
ของไทย ไดดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยเชื่อมโยงเครือขายระหวาง
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปนสมาชิกผานเครือขาย UniNetโดยมีโครงการภายใตเครือขาย 5 โครงการ คือ
(1) พั ฒ นาฐานขอ มู ล สหบรรณานุก รมหอ งสมุ ด มหาวิท ยาลัย/สถาบั น
(Union Catalog) (สามารถสืบคนรายชื่อหนังสือรวมกันมากกวา 3,400,000 ชื่อเรื่อง)
(2) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection)
(สามารถสืบคน ebookทุกหนวยงานในประเทศไทย รวมกันมากกวา 260,000 ชื่อเรื่อง สํานักวิทยาบริการ
มมส ไดพัฒนา ebookใหบริการในเครือขายมากเปนอันดับ 4 ของประเทศไทย : วิทยานิพนธ, งานวิจัย)
(3) ดํ า เนิ น การบอกรั บ ฐานข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ การสื บ ค น
(Reference Database) (มมส ไดรับการจัดสรรบอกรับใหจาก สกอ. จํานวน 13 ฐานขอมูล)
(4) จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส eBooks (มี eBooks ใชรวมกันมากกวา
14,000 ชื่อเรื่อง)
(5) พั ฒ นาระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ สํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย
(Automatic Library) (โดย สกอ. ใหงบประมาณสนับสนุนจํานวน 3 ระบบ)
(5) การสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอน
5.1) ความรวมมือการผลิตบัณฑิ ตสูตลาดงานกับบริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่
ประเทศไทย จํากัด เพื่ อสงเสริม ความรวมมือในการวิจัยการศึก ษาและการจัดการความรูในการพั ฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานพืชโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในอุตสาหกรรมน้ํามั นปาลมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ
ภูมิภาค ตลอดจนมีการพัฒนานิสิตและบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดงานพืชทดแทนพลังงาน
5.2)ความรวมมือกับ สวทช.จับมือ 15 สถาบันการศึกษา และบริษัท ทรู อินฟอร
เมชั่ น เทคโนโลยี จํา กัด เพื่อ พัฒ นาและยกระดับ ขีดความสามารถดานมาตรฐานวิชาชีพ ไอที ขั้นสูง ของ
นักศึกษาและบุคลากรของไทย ใหมีความรูความสามารถและทักษะที่ไดมาตรฐานสากลอยางแทจริง เพื่อให
องคก รสามารถนํามาตรฐานนี้ไปใชเ ปนเกณฑ ในการพิจ ารณา สรรหา คัดเลือ ก ปรับหรือ เลื่อนตําแหนง
บุคลากรสายไอที ตลอดจนเปนการกระตุนใหส ถาบันการศึก ษา มี แนวทางในการปรับ ปรุง หลักสูตร ให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน การดําเนินการสอบวัดมาตรฐานทักษะความรูดานไอที จะเปน
การเพิ่มโอกาสใหบุคลากรที่สอบผานไดรับใบรับรอง ในคุณภาพความรูและทักษะวิชาชีพดานไอที ระดับ
มาตรฐานสากล เปนเครื่องมือในการรับประกันคุณภาพ และเชื่อมั่นที่ดีแกผูประกอบการ หรือตลาดแรงงาน
ทั้งในและนอกประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการเตรียมความพรอมของแรงงานไทยที่จะไดรับมือในการ
เคลื่อนยายแรงงานเสรี หรือ สาขาวิชาชีพดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ของการเปนภาคีห นึ่งในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 2015
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5.3)ความร ว มมื อ ด า นการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา(Memorandum of
Agreementon International Student Exchange Program)รวมกับ UTMUniversitiTeknologi
Malaysia (UTM) เพื่อรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประสบการณตางประเทศ (Overseas
Experience Course) ของ มมส และในหลัก สูตร Global Outreach Programmeของ UTM โดยมี
ระยะเวลาความรวมมือ 4 ป
5.4) ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ อพั ฒนา
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรในภูมิภาค
5.5) ความรวมมื อทางวิ ช าการกั บเครือ ข า ยสถาบันเพื่อพั ฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟแวร ไ ทย เพื่ อ สร า งความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาบุค ลากรทางการศึก ษาที่ จ ะส ง ผลต อ การปฏิ รู ป
ทางการศึกษาอยางยั่งยืน และพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
5.6) ศูนย ทดสอบทางการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม (Mahasarakham
University Educational Testing Center) ระหวางสํานักศึกษาทั่ วไปกั บคณะวิท ยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อสรางความรวมมือกันในดานวิชาการตามโครงการศูนยทดสอบทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Educational Testing Center) เพื่อนําเทคโนโลยี
การจัดการสอบทางอิเล็กทรอนิคส (Electronic Testing) มาใชในงานดานการจัดการเรียนการสอน
5.7) ความรวมมือกับองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศ
ไทย ส.ส.ท. ในการรวมพัฒนาฝกอบรมเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน ความรูทางดานการศึกษา และ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาพัฒนาบุคลากรดาน New media พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการผลิตรายการ
สําหรับผูผลิตอิสระ ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมระหวาง ส.ส.ท. กับ มหาวิทยาลัย นิสิต บุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย และประชาชนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.8) ความรวมมือกับองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศ
ไทยลงนามความรวมมือทางวิชาการ กับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) เพื่อรวมกัน
สํารวจ ศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนวัสดุ ขอมูลทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตร ตลอดจนรวมกันพัฒนาและจัด
แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
การสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการและการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อนําความรูที่ไดไป
ถายทอด อีกทั้งยังสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหแกบุคลากร
นิสิต รวมทั้งชุมชนทองถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเกิดประโยชนสูงสุด
5.9) ความรวมมือทางวิชาการผลิตบัณฑิ ตระดับบัณฑิตศึกษาเปนความรวมมื อ
ระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ 15 สถาบัน เพื่อรวมมือกั นผลิตบัณฑิตศึกษา โดยมีที่ปรึกษานิสิต ประกอบ
ไปดวย อาจารยที่ป รึก ษารวมจากสถาบันในความรวมมื อฯ ทํ าหนาที่ กํ ากั บดูแล ใหคําปรึกษาในการทํ า
วิทยานิพนธ แนะนําการทําวิจัยอยางเปนระบบตามมาตรฐานสากลและการใชหองปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
รวมทั้งการใชหองสมุดเพื่อการคนควา เปนการเสริมสรางสมรรถนะทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดทั้งการพัฒนาบุคลากรใหไดปริมาณ
และคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน
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6.2 ดานการพัฒนานิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย ได ต ระหนั ก และให ความสํ าคั ญ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนิ สิต ดั ง นั้น เพื่ อ
ก อ ใหเ กิ ดกระบวนการพั ฒ นาศัก ยภาพนิสิส สูก ารเปนบัณฑิ ตที่ พึ ง ประสงคของมหาวิท ยาลัยและสัง คม
ที่สอดคลองกับ แนวทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตามปรัชญา วา “ผูมีปญญาพึงอยูเพื่อมหาชน”
มหาวิทยาลัยจึงได กําหนดอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “นิสิตกับการชวยเหลื อ
สังคมและชุมชน”และนํามาซึ่งการจัดทําแผนพัฒนานิสิต (พ.ศ. 2555  2559) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่30 กันยายน 2554 โดยกรอบแนวทาง
ในการพั ฒ นานิ สิ ตมุ ง สู ก ารพั ฒ นาให มี คุ ณลั ก ษณะตามอั ต ลัก ษณ ของนิ สิต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
โดยมุงหวังใหนิสิต 1) เปนคนเกง (เกงวิชาการ เกงกิจกรรม) 2) เปนคนดี (จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม) และ
3) มีความสุข (สวัสดิการ บริการ) ในการใชชีวิตอยูทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย “MSU
FOR ALL” หรือ (พึ่งได) โดยไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนานิสิตไวทั้งสิ้น 7 กลยุทธ และการโครงการตางๆ
ประกอบไปดวย
1)โครงการพัฒนาการเรียนรูสําหรับนิสิตที่บกพรองทางการเรียนรู เปนการทบทวน
บทเรียนและฝกการปฏิบัติใหนิสิตที่บกพรองทางการเรียนรูใหมีพัฒนาการเรียนรูที่ดีขึ้นและสามารถดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดโดยไมเปนภาระกับผูอื่น
2) โครงการพื้นที่เรียนรูสรางสรรคบานสีเขียว : AREC Green Library Learning
Common จัดขึ้นเพื่อใหนิสิตมีพื้นที่เอื้อตอการเรียนรู พบปะ สนทนาอยางสรางสรรค เปนการขยายพื้นที่
ใหบริการสารสนเทศไปยังบริเวณใกลหอพักนิสิตเขตพื้นที่ในเมือง นิสิตสามารถสืบคนโดยเชื่อมโยงเครือขาย
มายังฐานขอมูลของสํานักวิทยบริการและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือขายทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
สําหรับผูมาใชบริการที่พักอยูในหอพัก นิสิตสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีมุมพักผอนหยอนใจ และ
ยังไดสงเสริมการรักการอานการเรียนรูดวยตัวเอง ซึ่งโครงการพื้นที่เรียนรูสรางสรรคบานสีเขียวเปนอาคาร
ครึ่งไมครึ่งปูน 2 ชั้น โดยชั้น 1 เปนแหลงสืบคนขอมูล ชั้น 2 เปนที่นั่งอานหนังสือและในอนาคตก็พยายาม
แสวงหาความรวมมือกับเอกชนในการที่จะทําใหเขตพื้นที่ในเมืองทั้งหมดไดเปนพื้นที่ WIFI ที่ไดรองรับการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง 24 ชั่วโมง
3) โครงการฝกอาชีพอิสระสําหรับนิสิตพิการ เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผูมี
ความเชี่ยวชาญ ทําการสาธิตและฝกปฏิบัติการทําเครื่องประดับจากลูกปดและคริสตัล ซึ่งสามารถนําความรูที่ไดไป
ประกอบเปนอาชีพเสริมเพื่อหารายไดระหวางเรียน หรือเปนอาชีพหลักเมื่อสําเร็จการศึกษา
4) โครงการฝ ก อาชี พ อิ ส ระระหว า งเรี ย น เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นิ สิ ต
ที่สนใจในการฝกอาชีพอิสระตามที่ตองการ และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนซึ่งนิสิตที่เขารวมสามารถนํามา
สรางเปนอาชีพเสริมและอาชีพหลักในอนาคตได
5) โครงการเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ เปนโครงการที่ฝกใหนิสิตไดปฏิบัติเขียนจดหมาย
สมัครงาน ประวัติสวนตัว เตรียมความพรอมดานบุคลิกภาพ และการเตรียมตัวสัมภาษณงาน
6) โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงานและจั ดหางานให กั บ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น
ศูนยกลางในการประสานงาน สงเสริมและแสวงหาแหลงงานใหกับบัณฑิต
7) โครงการสหกิจ ศึกษามหาวิท ยาลัย ไดดํ าเนิ นการสงเสริมและสนับ สนุนใหนิสิ ตเข ารว ม
โครงการสหกิจศึกษา โดยมีนิสิตเขารวมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวน 27 รุน รวมทั้งสิ้น 1,282 คน จํานวน 23
สาขาวิชา จากทั้งสิ้น 55 หลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา (รหัสวิชา 0199499) และมีสถานประกอบการที่รับนิสิต
เขาปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 753 แหง ซึ่งมีการรายงานผลจํานวนนิสิตที่เขารวมสหกิจศึกษา และจํานวนสถาน
ประกอบการ ดังนี้
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7.1) แสดงจํานวนนิสิตที่เขารวมสหกิจศึกษาศึกษามีดังนี้
300
250
200
150
100
50
0

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

จํานวนนิสิตที่เขารวมสหกิจศึกษา (คน)

61

143

55

58

25

44

128

99

215

192

269

จํานวนสถานประกอบการ (แหง)

32

57

30

21

17

20

69

70

138

132

167

7.2) เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่จัดการสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหวางปการศึกษา 2554 กับปการศึกษา 2555มีดังนี้

8) ความรวมมือเพื่อสงเสริมใหนิสิตมีงานทํามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสรางเครือขาย
ผูประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนํานิสิตไปฝกประสบการณระหวางเรียน หรือการรับนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาแลวไปทํางาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดมีการลงนามความรวมมือกับหลายหนวยงาน อาทิเชน
8.1) ลงนามความรว มมือกั บกรมสรรพากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเพิ่มพูน
ศั ก ยภาพและยกระดั บ ความรู ภ าษี อ ากรก อนเข า สู ร ะบบธุ ร กิ จ ให กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ของรัฐและเอกชน เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกทัศนคติที่ดีตอการเสียภาษีและทําใหเกิดความตระหนักในการเสีย
ภาษีอยางถูกตอง รวมถึงเปนการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรูภาษีอากรแกนิสิต นักศึกษาที่ใกลสําเร็จ
การศึกษากอนเขาระบบธุรกิจ
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8.2) ลงนามความร ว มมื อ กั บ สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย เพื่ อ ที่ จ ะ
ดําเนินการศึกษาวิจัยและจัดตั้งศูนยอินโดจีนศึกษา เพื่อทําหนาที่ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุมอินโดจีน เพื่อที่จะรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2555
และที่สําคัญมหาวิทยาลัยไดรวมมือในการสงนิสิตไปฝกงานในโครงการสหกิจศึกษา และมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณทางดานงานวิจัยกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
9) โครงการหนึ่งชมรมหนึ่งกิจกรรม เปนโครงการเริ่มในปงบประมาณ 2556 ซึ่งเนน
การพัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีทักษะการคิด วิเคราะห มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม และแกไขปญหา และมีการ
ทํางานรวมกับชุมชนได
6.3 ดานการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการดําเนินการดานการวิจัย โดยรวมพบวา มีการพัฒนาดีขึ้น
ตามลําดับไมวาจะเปนผลงานวิจัยของอาจารยหรือผลงานวิจัยของนิสิต ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดาน
วิจัยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยไดวางระบบกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการวิจัยใหอาจารยและนิสิตอยางตอเนื่อง เชนการปรับระบบตั้งงบประมาณ
เงินรายไดเ พื่ อ รองรับ เกณฑ ก ารประเมิ นการประกั นคุณภาพดานการวิจัย การจัดหาทุ นทั้ ง ภายในและ
ภายนอกเพื่อสนุบสนุนการผลิตผลงานวิจัยของอาจารยและนิสิต การจัดสรรทุนสําหรับ เปนคาตอบแทน
การตีพิ ม พ ผ ลงานวิจัย การส ง เสริม และพั ฒ นาทั ก ษะด านการวิ จัยใหแก อ าจารยนัก วิจัย และบุคลากร
สายสนับสนุน การจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย การจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยเพื่อนําไปสูการ
สร า งผลงานที่ ส ามารถสรา งมู ล คา ให กั บ ชุม ชนและประเทศ เป น ตน ดั ง นั้ นจึ ง ส ง ผลให ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามมีผลงานวิจัยไดรับ การจดทะเบียนทรัพ ยืสินทางปญ ญา จํานวน 4 ผลงาน มีผลงานวิจัยและ
มี บุ คคลที่ ไ ด รับ รางวัล ด านการวิ จัย และที่ สํ าคั ญ ทํ า ใหม หาวิ ท ยาลัย มี ผ ลงานบทความวิจั ย รวมสะสม
ในฐานข อ มู ล SCOPUS เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งตามลํ า ดั บ และทํ า ให ไ ด รั บ การจั ด ลํ า ดั บ สถาบั น
จาก SCLmago Institutions Rangkingโดยในป 2010 ติดอันดับ ที่ 2,807 จากสถาบัน/องคกรทั่วโลก
28,833 แหง สําหรับ ป 2011 ติดอั นดับที่ 2,867 จากสถาบัน/องคกรมากกวา 30,400 แหง สวนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบวา ป2010 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดลําดับ ที่ 12 จากจํานวน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งสิ้น 12 แหง และในป 2011 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดลําดับที่ 11 จาก
จํานวนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งสิ้น 12 แหง ซึ่งถือวาพัฒนาการที่ดีกวาปที่ผานมา
นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมและการสรางความรวมมือดานการวิจัยในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัย
ไดกําหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณไมนอยกวารอยละ 3 ของงบประมาณเงินรายได ทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ เพื่อเปนงบประมาณดานการวิจัย
2. การกําหนดนโยบายการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย เชน
1) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมของอาจารย
2) สนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน (วช.)
3) สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ
4) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
5) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันและพัฒนาบุคลากร
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6) สงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค
7) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการอนุรกั ษ ฟนฟูประเพณีศลิ ปะและวัฒนธรรม
8) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสสู ังคม
9) ทุนสําหรับบุคลากร Staff Scholarships
9.1) PostDoctoral Research Fellowship (ทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย
ระยะสั้นหลังปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ของบุคลากร)
9.2) Presentation Scholarship for Staff (ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนําเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ)
9.3) Visiting Professor Program (โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ)
9.4) Isan Cultural Exchange Schooling Program (I.C.E.S)
10) มหาวิ ท ยาลั ยมี ทุ นสนั บ สนุ นการทํ า งานวิ จัย ระยะสั้น ณ ต างประเทศ แก
ขาราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน และไมเกิน 6
เดือน ในวงเงินไมเกินรายละ 200,000 บาท และจะพิจารณาใหทุนปละ 2 ครั้ง จํานวน 25 ทุนตอป
11) มหาวิท ยาลัยมี ทุ นสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ แก
บุคลากรมหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกินรายละ 45,000 บาท โดยมีเงื่อนไขวาไดไปนําเสนอผลงานแลวจะตอง
ไดรับการตีพิมพผลงานในแหลงตีพิมพที่ไดมาตรฐานและไดรับรับการยอมรับ
3.การสรางความรวมมือ
1) ความรวมมือทางดานโครงการวิจัยและพัฒนาหมอนไหมและพัฒนาหลักสูตร
การเรี ย นการสอนระหว า งกรมหม อ นไหมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามและหน ว ยงานอื่ น ๆได แ ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) และ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เชน
งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุก ตและพั ฒ นาเทคโนโลยีนิวเคลียรม าใชทางดานหมอ นไหม การพั ฒ นา
นวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ การขนสงและการตอยอดผลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ตั้งแตกระบวนการผลิตจนกระทั่งถึงผูบริโภค รวมถึงพัฒนากระบวนการเรียนรู
ดานหมอนไหม และผลิตภัณฑจากหมอนและไหมทางอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร ที่จะเปนการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกผาไหมของไทยในระยะยาว
2) ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการเพื่ อ การจั ด ตั้ ง หน ว ยวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สกว. ลงนามความรวมมือทางวิชาการเพื่อการจัดตั้งหนวยวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิท ยาลัยทํางานวิจัยเพื่อท องถิ่น ผลักดันใหเกิดการบูรณาการ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่นไปสูภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 4 ดาน ไดแก การวิจัย การจัดการ
เรียนการสอน การทํ านุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม และการบริก ารวิชาการ อี กทั้งเพื่ อพัฒนาระบบและกลไก
งานวิจัยเพื่อ ทอ งถิ่นในมหาวิท ยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดตั้ง หนวยวิจัยเพื่ อ พัฒ นาท องถิ่นโดยความ
รวมมื อ ระหวางมหาวิท ยาลัยมหาสารคาม และสํา นัก งานกองทุ น สนับ สนุ นการวิ จัย (สกว.) ฝายวิจั ย
เพื่อทองถิ่นเพื่อพัฒนาเครือขายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดมหาสารคามที่เปนเครื่องมื อ
เสริมพลังใหแกเ ครือ ขายอุ ดมศึกษาเพื่ อการพัฒนาท องถิ่น ใหส นองตอ บริบ ทและพันธกิจ ของเครือ ขาย
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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3) ความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของทั้งสองหนวยงาน พัฒนาระบบและเครือขายฐานขอมูลในรูปแบบ Portal Web Site
ภายใตม าตรฐานและระดับ ของการแลกเปลี่ยนขอ มู ล พรอ มทั้ ง พั ฒ นาระบบเครือขายฐานขอ มู ล ความ
หลากหลายชีว ภาพระดั บ ประเทศ ตลอดจนร ว มกั นใช ท รั พ ยากรและความสามารถตามภารกิ จ หลั ก
ของทั้งสองหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
4) ความรวมมือทางวิชาการกับ วว เรื่อง การอนุรักษสายพันธุเห็ดพื้นเมืองอีสาน
นอกถิ่นกําเนิดเพื่อรวมกันอนุรักษสายพันธุเห็ดพื้นเมืองของภาคอีสาน พรอมทั้งเปนคลังสํารองสําหรับใช
ประโยชนในการวิจัยขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย อีกทั้งยังรวมกันพัฒนาบุคลากร
ของสองหนวยงาน
5) ความรวมมือทางวิชาการกับหอการคาไทยวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก
เพื่อสงเสริมความรูทางดานการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกและสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยและนําพืช
พลังงานมาทดแทนมาใชแทนวัสดุทางเลือก พรอมทั้งนําสิ่งที่ไมมีคาและเหลือใชจากเกษตรกรมาขายเปน
รายไดเสริมตลอดจนชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดนอกเหนือจากการทํานาเพียงอยางเดียว
4. การสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
1) การสนับสนุนทุนแกอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
2) มีการจัดทําวารสารเพื่อรองรับการตีพิมพ ประกอบดวย วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และวารสารสาระคาม นอกจากนั้นยังมีวารสารที่คณะ/หนวยงานจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการตีพิมพในศาสตร
ของตนเอง เปนตน
3) การสงเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
อาทิ เชน การประชุม วิชาการระดับ ชาติม หาวิท ยาลัยมหาสารคามวิจัย และการประชุม วิชาการระดับ
นานาชาติที่มหาวิทยาลัยจัดรวมกับ QS และสงเสริมใหคณะ/หนวยงานจัดประชุมวิชาการที่ไดมาตรฐาน
4) มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย เชน การจัดอบรม การใหความรู การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัย
5) ผลงานการตีพิมพบทความ
5.1) ผลงานการตีพมิ พบทความของนิสิตระดับปริญญาเอก มีดังนี้
ที่

คณะวิชา

รอยละคุณภาพของผลงานตีพิมพฯ
ปการศึกษา 2553
ปการศึกษา 2554

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2 คณะศึกษาศาสตร
3 คณะการบัญชีและการจัดการ
4 คณะศิลปกรรมศาสตร
5 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร

66.67
75.00
75.00

53.57
96.00
75.00
70.00

73.91
23
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ที่

คณะวิชา

รอยละคุณภาพของผลงานตีพิมพฯ
ปการศึกษา 2553
ปการศึกษา 2554

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 คณะวิทยาศาสตร
10 คณะเทคโนโลยี
11 คณะวิศวกรรมศาสตร
12 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง
และนฤมิตศิลป
13 คณะวิทยาการสารสนเทศ
14 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
15 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
16 คณะพยาบาลศาสตร
17 คณะเภสัชศาสตร
18 คณะสาธารณสุขศาสตร
19 คณะแพทยศาสตร
20 คณะสัตวแพทยศาสตร
ระดับสถาบัน

100.00
125.00

93.75
100.00
100.00

92.31
66.67

97.22

100.00

75.00
100.00

78.73

89.97

5.2) ผลงานการตีพมิ พบทความของอาจารย มีดังนี้
ที่

คณะวิชา

รอยละคุณภาพของผลงานตีพิมพฯ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2 คณะศึกษาศาสตร
3 คณะการบัญชีและการจัดการ
4 คณะศิลปกรรมศาสตร
5 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 คณะวิทยาศาสตร
10 คณะเทคโนโลยี
11 คณะวิศวกรรมศาสตร
12 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป
24

10.58
34.33
20.99
32.94
8.33
12.20
29.82
26.14

5.07
18.40
29.54
19.48
12.50
8.33
12.28
25.00

22.71
38.38
26.19
5.35

29.90
24.53
25.77
9.29
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ที่

คณะวิชา

รอยละคุณภาพของผลงานตีพิมพฯ
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554
15.27
16.15
26.92
29.25
98.15
62.50

13 คณะวิทยาการสารสนเทศ
14 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
15 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
16 คณะพยาบาลศาสตร
17 คณะเภสัชศาสตร
18 คณะสาธารณสุขศาสตร
19 คณะแพทยศาสตร
20 คณะสัตวแพทยศาสตร
ระดับสถาบัน

5.77
14.37
28.18
31.78
29.63
25.90

10.46
29.89
25.46
31.43
31.75
21.75

6) ผลงานบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)
มหาวิทยาลัยมีบทความวิจัยฯที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereedjournal
หรื อ ในฐานข อ มู ล ระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ต อ อาจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ประจํ า จากป
2548–2554 ดังนี้
ป
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

อาจารย
ปฏิบัติงานจริง
664
760
780
697
429
1,037
1,032

จํานวนบทความ
ที่ไดรับการอางอิง
15
12
25
74
118
208
200

25

รอยละของบทความวิจัย
ที่ไดรับการอางอิง (Citation)
2.26
1.58
2.80
10.61
27.51
20.06
19.38
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5. การสนับ สนุ นการจดสิ ท ธิ บั ตรหรื อทรั พย สิ นทางป ญญาเพื่ อ เป นการคุม ครอง
ผลงานวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะเป น ผู ดํ า เนิ น การจั ด การเกี่ ย วกั บ การจดสิ ท ธิ บั ต รหรื อ
การดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของนักวิจัยและของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการกําหนด
หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานและเงื่อนไขเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ

6. การใหรางวัลนักวิจัย ดีเดน เพื่ อเปนการคัดเลือ กนัก วิจัยดีเ ดนเพื่อ เปนขวัญ และ
กําลังใจและเปนการยกยองชมเชยนักวิจัยที่มีผลงานการวิจัยดีเดนในปนั้นๆ
7. การพัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัยเชน ระบบการพิจารณาและจัดสรรทุนวิจัย ระบบ
ติดตามการสงผลงานวิจัย และระบบฐานขอมูลผลงานตีพิมพของอาจารย เปนตน
26
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8. การสรา งความโดดเดนของศูนย วิจัย เฉพาะทาง อาทิ เ ชน การวิจัยและพั ฒ นา
นวัตกรรมไหม การวิจัยและศึก ษาบรรพชีวินวิท ยา การวิจัยและการอนุรัก ษเ ห็ดท องถิ่นที่ มีฤทธิ์ท างยา
ผลิตภัณฑจากขาว ผาใยไผเพื่อสุขภาพ (Bamboo Fabric For Health) โรงงานฟารมแครนูทราซูติคอล
เปนตน
9. โครงการหนึ่ ง อํ า เภอหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ เป น โครงการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได ห ารื อ
แนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนรวมกับจังหวัดมหาสารคาม โดยการนําเอาผลิตภัณฑที่มีอ ยู
ในชุมชนเขามาสูกระบวนการศึกษาคนควาและวิจัยเพื่อนําไปตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มตอผลิตภัณฑของชุมชน
และประเทศ
10. การเริ่ม วางระบบจริยธรรมการวิจัยที่เปนไปตามมาตรฐานการวิจัย เชนการ
กําหนดจริยธรรมการวิจัยในสัตวทดลอง และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อใหเปนมาตรฐานและแนวทาง
ในการดําเนินงานของนักวิจัยและนิสิตที่ทําการศึกษาวิจัย
โดยสรุปผลงานบทความวิจัยในฐานขอมูล Scopus
จากการขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัย สงผลใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีพัฒนาการ
ของผลงานจํานวนบทความวิจัยสะสมในฐานขอมูล Scopus ตั้งแตป พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1974) เปนปแรก
จํานวน 1 บทความ และปจจุบันมหาวิทยาลัยมีบทความวิจัยในฐานขอมูล Scopusสะสมรวมจนถึงปจจุบัน
(28 มีนาคม 2556)ทั้งสิ้น 1,323 บทความ ดังนี้
ป
2537 /1994
2541 /1998
2542 /1999
2543 /2000
2544 /2001
2545 /2002
2546 /2003
2547 /2004
2548 /2005
2549 /2006
2550 /2007
2551 /2008
2552 /2009
2553 /2010

จํานวนบทความวิจัยในฐานขอมูล SCOPUS
จํานวนบทความวิจัย (เรื่องตอป)
จํานวนบทความวิจัยสะสมรวม (เรื่อง)
1
1
2
3
3
6
3
9
3
12
2
14
11
25
16
41
22
63
47
110
79
189
117
306
234
540
175
715
27
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ป
2554 /2011
2555 /2012
2556 /2013
(ณ 28 มี.ค.)

จํานวนบทความวิจัยในฐานขอมูล SCOPUS
จํานวนบทความวิจัย (เรื่องตอป)
จํานวนบทความวิจัยสะสมรวม (เรื่อง)
272
987
293
1280
43
1,323

ทั้งนี้ ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิแสดงพัฒนาการบทความของมหาวิทยาลัยในฐานขอมูล Scopus
ซึ่งพบวามหาวิทยาลัยมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ้นมาโดยลําดับ ดังนี้

จํานวนบทความวิจัยในฐานขอมูล Scopus ยอนหลัง 5 ป
1 Mahidol University

พัฒนาการบทความฯ 5 ป (ค.ศ. 20082012)
บทความ
ทั้งหมด 2008 2009 2010 2011 2012 รวม 5 ป %เพิ่ม
20,825 1,333 1,501 1,582 1,719 1,825 7,960 38.22

2 Chulalongkorn University

16,256

1,427 1,424 1,597 1,646

1691

7,785

47.89

3 Chiang Mai University

8,108

736

771

821

905

996

4,229

52.16

4 Prince of Songkla University

5,617

576

499

565

659

702

3,001

53.43

5 Kasetsart University

5,544

512

555

706

839

769

3,381

60.98

6 KhonKaen University
7 King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
8 King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang
9 Thammasat University
10 Suranaree University of
Technology

5,306
4,132

449
415

486
415

526
560

622
610

802
567

2,885
2,567

54.37
62.12

4,075

487

408

572

543

489

2,499

61.33

3,765
1,938

385
158

458
201

523
322

477
320

412
324

2,255
1,325

59.89
68.37

ที่

มหาวิทยาลัย
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ที่

มหาวิทยาลัย

พัฒนาการบทความฯ 5 ป (ค.ศ. 20082012)
บทความ
ทั้งหมด 2008 2009 2010 2011 2012 รวม 5 ป %เพิ่ม

11 Naresuan University

1,374

175

174

203

206

208

966

70.31

12 Mahasarakham University
13 King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
14 Srinakharinwirot University

1,304
1,282

117
154

231
152

177
184

276
219

280
226

1,081
935

82.90
72.93

1,214

94

119

167

164

168

712

58.65

15 Silpakorn University

1,204

136

128

174

175

213

826

68.60

16 Mahanakorn University

811

77

63

93

71

61

365

45.01

17 Burapha University

743

57

66

80

102

127

432

58.14

18 UbonRatchathani University

545

62

64

82

63

96

367

67.34

19 Rangsit University

538

67

45

46

110

69

337

62.64

20 Mae FahLuang University
21 Rajamangala University of
Technology Thanyaburi RUMTT
22 Maejo University

445
433

58
37

55
47

83
64

91
95

113
77

400
320

89.89
73.90

369

33

47

70

46

69

265

71.82

23 Walailak University

370

37

38

50

57

55

237

64.05

24 Ramkhamhaeng University

337

26

35

38

32

40

171

50.74

ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัยไดร วบรวมและวิเ คราะหขอมู ลจํานวนบทความวิจัยในฐานขอ มู ล
Scopus ยอ นหลัง 5 ป ซึ่ ง พบวา ในชวง 5 ปที่ ผานมา (ป 20082012) มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของบทความฯ คิดเปนรอยละ 82.90 ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นในระยะ 5 ป ที่สูงเปนอันดับ
สอง รองมาจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (สูงอันดับ 1) แตเมื่อพิจารณาจํานวนบทความรวมระยะ 5 ป พบวา
มหาวิทยาลัยมีจํานวน 1,081 บทความ เปนอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยไทย (ทั้งนี้หากคิดจากจํานวน
บทความสะสมรวม มหาวิทยาลัยจะอยูอันดับ ที่ 12 ของมหาวิทยาลัยไทย) โดยสามารถแสดงเปนกราฟ
เปรียบเทียบสัดสวนผลงานวิจัยในฐานขอมูล Scopus ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอัตราการเพิ่ม
ของผลงานฯในระยะ 5 ปที่ผามา (สํารวจ ณ 19 กุมภาพันธ 2556) ดังนี้
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6.4 ดานการบริการวิชาการ
การบริก ารวิชาการแก ชุม ชน เปนอี ก หนึ่ง ภารกิ จ ของมหาวิท ยาลัยที่ ม หาวิท ยาลัยตอ ง
ดําเนินการภายใตเ งื่อ นไขความตอ งการของชุม ชนสังคมและประเทศที่ นําไปสูการแกไขปญหาและสราง
ความเขม แข็งใหกั บชุม ชนและสังคมไดอยางตอ เนื่อ ง และนําไปสูก ารพึ่ง พาตนเองไดอ ยางยั่ง ยืน ดัง นั้น
มหาวิทยาลัยจําไดนํากรอบแนวทางในการใหบ ริการวิชาการที่ สามารถชวยเหลือพั ฒนาสัง คมและชุมชน
ภายใตกรอบ 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัยและนํามาสูโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปนการดําเนินงาน
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนรวมกันและเกิดประสิทฺภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสอดคลองเชื่อมโยงกับ
ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และนโยบายของชาติ ที่ มุ ง เน น ให ส ถาบั น การศึ ก ษาทํ า งานตามภารกิ จ
ของตนเองโดยเชื่อมโยงชุมชนทองถิ่นในการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเปนสัญญา
ประชาคมรวมกันผลการดําเนินงานดานการบริการสูสังคมในระยะ 4 ป ที่ผานมาสามารถสรุปไดดังนี้
ป 2552มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานโครงการบริการวิชาการสูสังคม อาทิเชน โครงการ
ถายทอดองคความรูสูชุมชนโครงการบริก ารสาธารณะโครงการสรางความรวมมื อ กั บ ชุมชน และไดริเ ริ่ม
โครงการชุม ชนตนแบบ คือ โครงการนํารองชุม ชนตนแบบตามปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง (ชุมชนบาน
มะกอก)
ป 2553 มหาวิท ยาลัยไดส นับ สนุนทุนโครงการบริการวิชาการแก สัง คม จํานวน 52
โครงการ เปนเงินภายในมหาวิทยาลัย 6,698,800 บาท ทุนภายนอกจากกระทรวง วิทยาศาสตร จํานวน 4
โครงการ เปนเงิน 1,305,000 บาท ทุ นสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา จํานวน 5 โครงการ
เปนเงิน 800,000 บาท นอกจากนี้ ยัง ไดดําเนินงานโครงการชุม ชนตนแบบโดยไดขยายผลไปยัง ชุม ชน
ใกลเคียง จํานวน 12 ชุมชน อาทิเชน ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชุมชนบานใครนุน
(หมู บานหอยเชอรี่) ศูนยก ารเรียนรูส มุ นไพรไทยบานมะคา เปนตน สําหรับ การสนับ สนุนใหนิสิตไดจัด
กิจกรรมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยดวยชื่อ “หนึ่งคณะหนึ่งหมูบาน” จํานวน 36 โครงการๆ ละ 30,000 บาท
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ป 2554 สนับ สนุนใหแ ตล ะคณะไดดําเนินงานดานบริ ก ารวิชาการแก สัง คมภายใตชื่ อ
“โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” จํานวนมากกวา 40 โครงการๆ ละ 100,000 บาท
ป 2555สนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานด า นการบริ ก ารวิ ช าการภายใต ชื่ อ
“โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” จํานวนไมนอยกวา 70 หลักสูตรๆ ละ 80,000100,000 บาท และมี
การสงเสริมกิจกรรมของนิสิตในชื่อ “หนึ่งชมรมหนึ่งชุมชน” จํานวน 40 ชมรมๆ ละ 30,000 บาท
ป 2556สนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานด า นการบริ ก ารวิ ช าการภายใต ชื่ อ
“โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” จํานวนไมนอยกวา 80 หลักสูตรๆ ละ 80,000 บาท และมีการสงเสริม
กิจกรรมของนิสิตในชื่อ “หนึ่งชมรมหนึ่งชุมชน” จํานวน 40 ชมรมๆ ละ 30,000 บาท
ผลงานเชิงนโยบายที่มีความโดดเดน มีดังนี้
1. โครงการ “หนึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย หนึ่ ง
จังหวัด”มีวัตถุประสงคสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดมีสวน
ร ว มในการศึ ก ษาวิ จั ย และค น คว า หาข อ มู ล องค ค วามรู
ที่มี ความจําเปนพื้นฐานของชุมชนตลอดจนแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ชุม ชนในรูป แบบของการเรีย นรูรวมกั นเพื่ อ ใหชุม ชนไดรั บ
องคความรูใหมหรือ การตอ ยอดองคความรูเดิม สําหรับเปน
แนวทางในการสงเสริมพัฒนาหรือแนวทางในการแกไขปญหา
ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของแต ล ะชุ ม ชนท อ งถิ่ น พร อ มทั้ ง
มีการบูรณาการขับเคลื่อนองคความรูและประสบการณจาก
สถาบันอุดมศึกษาคลังความรูที่นําไปสูการปฏิบัติงานจริงในชุมชน รวมทั้งการประสานความรวมมือเพื่อการมี
สวนรวมในการพัฒนาจังหวัดระหวางสถาบันอุดมศึกษาและผูเกี่ยวขอ ง ทั้งชุมชน ทองถิ่น ผูประกอบการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและในระดับจังหวัด ตลอดจนสงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนิสิต ไดเรียนรู
จากประสบการณตรง (Activity Based Learning) ในการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนและสังคมจนเกิดศูนย
การเรียนรูชุมชนตนแบบดานตางๆ ดังนี้
1) ศูนยการเรียนรูชุมชนตนแบบวิถีชีวิตสูชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบานมะกอก และบาน
ดอนมัน
2) ศูนยการเรียนรูชุมชนตนแบบดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชุมชนบานใครนุน
2. โครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” เปนการดําเนินงานในดานการบริการวิชาการของ
มหาวิท ยาลั ย โดยมหาวิ ท ยาลั ยได กํ า หนดนโยบายในการให บ ริก ารวิ ช าการตอ ชุ ม ชน คื อ โครงการ
“หนึ่งคณะหนึ่งชุมชน"ทั้งนี้ เพื่อรวมดําเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนรวมกันใหการดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสอดคลองเชื่อมโยงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติ
ที่มุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษาทํางานตามภารกิจของตนเองโดยเชื่อมโยงชุมชนทองถิ่นในการสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสัง คมที่เปนสัญญาประชาคมรวมกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดตระหนักวา
การจะดําเนินงานโครงการดังกลาวใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ทั้งสองฝายจะตองรวมมือกันในการผลักดัน
สงเสริม ใหเ กิดขบวนการพัฒนาและบูร ณาการการทํ างานรวมกันอยางจริงจัง อันจะนําไปสูความเขมแข็ง
ของชุ ม ชนที่ ยั่ง ยืน โดยจะทํ าใหป ระชาชน ผูนํา ชุม ชน องคก รชุม ชน และเครือ ข ายขององคก รชุม ชน
ตลอดจนภาคสวนตางๆ เกิดการเรียนรูและพัฒ นาตนเอง จนเกิ ดเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่ ยั่งยืนตอไป
พรอ มนี้มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินการโครงการไปเบื้องตนดวย โครงการ
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บริการวิชาการที่คณะดําเนินการแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) โครงการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนแบบยั่งยืน และ 2) โครงการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อการ
สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. โครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เปนการดําเนินงานในสวนของภารกิจดานการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการตอเนื่องจาก “โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” และ
นํามาต อ ยอดสู โ ครงการ “หนึ่ง คณะหนึ่ง ชุม ชน” และขยายไปสูโ ครงการ “หนึ่ง หลัก สู ตรหนึ่ง ชุม ชน”
ในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีดําเนินการโครงการ“หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน" โดยการบูรณาการกิจกรรมในโครงการรวมกับการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร และ
การบูณาการรวมกับการวิจัยซึ่งจะมีความโดดเดนของแตละสาขาวิชา และใหนิสิตแตละหลักสูตรเขามารวม
ดําเนินกิจกรรม เพื่อ เปนการฝก ประสบการณและทัก ษะใหกั บนิสิต รวมทั้ง ตอ งการสรางความตระหนัก
ใหนิสิตในการชวยเหลือ ชุม ชนสัง คมหรือ เปนที่ พึ่ ง ใหกั บ สัง คม ซึ่ ง สอดคลอ งกั บ ปรัชญาเอกลัก ษณและ
อัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย
4. โครงการหนึ่งคณะหนึ่งผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย
ศูนยสงเสริมความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดดําเนินการ
จัดทําโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนใหคณะ/หนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีศักยภาพในการเริ่มตนเพื่อจัดตั้งธุรกิจโดยการตอ
ยอดจากผลงานวิจัยหรือ ผลิตภัณฑที่ ไดจ ากภูมิ ปญ ญาของชุมชนอื่นๆนอกจากนี้ยังเปนการสง เสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีในลักษณะการนําผลงานวิจัยมาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มกับสินคาและ
บริการเพื่อเตรียมการพัฒนาผลิตภัณฑใหพรอมสําหรับดําเนินการในเชิงธุรกิจตลอดจนเพื่อเปนการมุงเนนให
คณะ/หนวยงานภายในมหาวิท ยาลัยมหาสารคามไดมีโ อกาสสรางความเชื่อมโยงกับ ชุมชนทอ งถิ่น และ
คณะกรรมการสงเสริม การพั ฒนาผลิตภัณฑ สูเ ชิงพาณิชยม หาวิท ยาลัยมหาสารคาม ไดใหก ารสนับสนุน
จํานวน 7 โครงการในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 700,000 บาท ซึ่งทั้ง 7 โครงการนั้นก็อยูระหวางการ
ดําเนินโครงการ ดังนั้นการเยี่ยมชมและตรวจความกาวหนาของการดําเนินโครงการในครั้งนี้จึงถือเปนการ
ออกไปเพื่อรับฟงประเด็นปญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเด็นขอเสนอแนะระหวางคณะกรรมการฯ
และหัวหนาโครงการในระหวางการดําเนินโครงการเพื่อใหทุกโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
5. จั ด ตั้ง ศู นย แ สดงสิ นคา และผลิ ต ภัณ ฑ ชุ ม ชน (MSU OUTLET)ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ไดจัดทําเปนรานเพื่อแสดงสินคาและขายสินคาที่เกิดจากผลการวิจัยและศึกษาและทํางานรวมกับชุมชน
6. จัดทําศูนยการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเชน
(1) โครงการศูนย การเรีย นรูธ รรมชาติ มหาวิทยาลั ย มหาสารคามเพื่ อ ใหทั้ ง นิสิต
บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสไดเขามาศึกษาพื้นที่เกี่ยวกับสภาพธรรมชาติพื้นที่ปา โดยเฉพาะ
พื้นที่ ปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ ง มีความหลากหลายมากทั้ ง ในเรื่อ งพั นธุพื ช พั นธุเ ห็ด ตลอดจน
สภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไป และเพื่อที่จะเปนสวนหนึ่งของโครงการ Green University เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยูพื้นที่ปาในอดีต ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่ยังมีพื้นที่ปาที่เปนธรรมชาติอยูเปน
จํานวนมาก
(2) โครงการศูนยเรียนรูจําปาศรีและสวนพอเพียง มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรู
ความเขาใจและประโยชนของการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหมและแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพี ย งพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯพร อ มทั้ ง เผยแพร พ ระเกี ย รติ คุ ณ และพระอั จ ฉริ ย ภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯในดานการเกษตรตลอดจนเปนแหลงเรียนรู ฝกปฏิบัติประสบการณชีวิต
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ทางดานการเกษตรและการดํารงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แบบชนบทภาคอีสานโดยจะดําเนินการ
ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลพระธาตุอําเภอนาดูน
จัง หวัด มหาสารคาม ภายในศู น ยเ รี ย นรู จํ าปาศรีแ ละสวนพอเพี ย งมี พื้ น ที่ ส าธิ ตและจั ด แสดงวิถี ชี วิ ต
เกษตรกรรมอีสานแบบตางๆพื้นที่สาธิตและศึกษาดูงานแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหมและแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพี ยงตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯและแหลง เรียนรูฝกปฏิบัติประสบการณชีวิต
ดานการเกษตรแบบพอเพียงของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาวิชาตางๆ รวมถึงนักเรียน เยาวชน
และประชาชนผูส นใจทั่วไป ซึ่งประกอบไปดวยการผลิตแบบดั้งเดิม วิถีชาวนาอีส านดั้งเดิม (3050 ป)
วิถีชาวนาอีสานพอเพียง นาขาว พืชสวน พืชไร และพืชผัก แบบพออยูพอกินเถียงนาอีสาน เลาขาว กองฟาง
คอกสัตว ภูมิปญญาทอ งถิ่นดานเกษตรเครื่องมือทางเกษตรดั้ง เดิม ลานพบปะพูดคุยนิทรรศการเผยแพร
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯในดานการเกษตรการจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม การจัดการน้ําการจัดการดิน การปลูก พื ช/เลี้ยงสัตวก ารพึ่ ง พาตนเองเรื่องตางๆ กิ จกรรม
คายตางๆและโครงการฝกงานนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(3) ศูนย การเรีย นรูชุ มชนตนแบบโดยศูนยก ารเรียนรูชุม ชนตนแบบที่ มหาวิท ยาลัย
เขาไปมีสวนรวมการดําเนินงานกับชุมชน มีจํานวน 12 ชุมชน ดังนี้
ที่
รายละเอียด
1 หมูบานตนแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมุง สูสงั คมอยูเย็นเปนสุข
2 ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโน
โลยีชุมชนบานใครนุน(หมูบานหอยเชอรี่)
3 ศูนยการเรียนรูปูทวดครูสิงห
4 สหกรณเครดิตยูเนียนหนองบัวแปะ

รายชื่อเครือขาย
บานมะกอกต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
บานใครนุน ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
บานกุดแคน ต.แกงเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
บานหนองบัวแปะต.ขามเรียนอ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

5 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
6 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
บานดอนมัน
7 ศูนยการเรียนรูสมุนไพรไทยบานมะคา
8 ศูนยการเรียนรูชุมชนในการอนุรักษใบลาน
9 ศูนยการเรียนรูเม็กดําอําเภอพยัคฆภูมิพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม
10 ศูนยการเรียนรูเกษตรชีวภาพ
11 มหาชีวาลัยอีสานครูบาสุทธินันท
12 เฮือนสวนดอนธรรม

บานนาฝาย ต.หัวเรือ อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม
บานดอนมันต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
บานมะคา ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
บานทางามต.ทางาม อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด
บานเม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
บานบุกลาง หมู 10 ต.บุเปอย อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี
อ.สตึก จ.บุรีรัมย
บานดอนธรรมต.เหนือ อ.เมืองจ.กาฬสินธุ

7. จัดใหมี หนวยใหบริการวิช าการและวิจัย โดยมหาวิท ยาลัยไดจัดตั้ง หนวยบริก าร
วิช าการที่ ใ หบ ริ ก ารแก ชุ ม ชน หน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน อาทิ เ ช น ศูน ย บ ม เพาะวิ ส าหกิ จ (UBI)
ศูนยบมเพาะเทคโนโลยี (TBI) โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (iTAB) และศูนยสงเสริมความ
รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC)
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8. โครงการเมื องตนแบบเศรษฐกิจสรา งสรรค มหาวิท ยาลัยมหาสารคามรวมมื อ กั บ
จังหวัดมหาสารคามจัดทําโครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคขึ้น โดยมีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผังเมืองและนฤมิตศิลปเปนหนวยงานหลักเขาไปชวยพัฒนา ซึ่งเมื่องตนแบบฯ คือ เมืองที่ มีความชัดเจน
ในการนํา ความคิดสรางสรรคม าพั ฒ นาเมื อ งหรื อ ชุม ชน จากรากฐานของตน ทุ นทางภูมิ ศาสตร สัง คม
วัฒ นธรรม และภูมิ ปญ ญาภายในทอ งถิ่น ชุม ชนของแตละจัง หวัดจนก อ ใหเ กิ ดเอกลัก ษณที่มี คุณคาทาง
เศรษฐกิจ โดยหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน ผูประกอบการ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา รวมทั้ง
หนวยงานที่ เ กี่ ยวขอ งมีบ ทบาทและมี การดําเนินงานรวมกั นอยางสอดคลองและเกื้ อ กู ล สามารถสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสงผลใหเมือง/ชุมชน มีสภาพสังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน
และสงผลใหจังหวัดมหาสารคามไดรับการคัดเลือกเปน 1 ใน 10 เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค ประจําป
2554 (Creative City 2011)จากการประกวดโครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งเปนการแขงขัน
ระดับประเทศ
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สรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย
องคประกอบดานการบริการวิชาการสูสังคมระหวางปการศึกษา 2551 – 2554
5
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1
ปการศึกษา 2551

ปการศึกษา 2552

ปการศึกษา 2553

ปการศึกษา 2554

6.5 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนภารกิจหลักอีกหนึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยทีม่ คี วาม
โดดเดนและเปนที่ ยอมรับ ของสาธารณะมาโดยตลอด และมหาวิท ยาลัยไดมี การสง เสริม และสนับสนุน
ไมวาจะเปนในรูปแบบของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา อนุรักษ ทํานุบํารุงฯ และเผยแพร ในลักษณะของการจัด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามประเพณีตางๆ ทั้งที่เปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเอง
ภายในมหาวิทยาลัย และดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในการจัด
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิล ปะและวัฒนธรรมนั้น จะเนนการจัดกิจกรรมที่นํานิสิตและบุคลากรเขามา
มีสวนรวม เพื่อใหเกิดการตระหนักและสํานึกในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและของ
ไทย ตลอดจนการอนุรักษและรักษาใหคงอยูสืบไปโดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการจะมี 2 ลักษณะ คือ
1) โครงการหรือกิจกรรมตามประเพณีของทองถิ่นและของไทย ที่มีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องทุกปเพื่ออนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหมีความยั่งยืน เชน งานบุญเบิกฟาและกาชาดจังหวัด
มหาสารคาม, แหเทียนพรรษาพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม, สรงกูบัวมาศ อ.วาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม, ประเพณีสงกรานต, สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว, ประเพณีทอดกฐินโบราณ,
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา, งานเทศนมหาชาติ, พิธีแหคัมภีรใบลาน, นิสิตปฏิบัติธรรม เปนตน
2) โครงการหรือกิจกรรมที่นําไปสูการสืบสานและการพัฒนาใหเกิดคุณคาและการสราง
มูลคาเพิ่มของภูมิปญญาทองถิ่น มีดังนี้
(1) โครงการหนึ่ง อําเภอหนึ่ง ผลิตภัณฑ ซึ่ง เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยหารือแนว
ทางการดําเนินงานรวมกับจังหวัดมหาสารคาม
(2) โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนและภูมิปญญาพื้นบานไทย
(3) โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุงเยาวชนของโรงเรียนในภาคอีสาน
(4) โครงการสงเสริมนวัตกรรมไหม
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(5) โครงการเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
3) การสงเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหวางไทยกับตางประเทศ
4) การจัดประชุมสัมมนาดานการอนุรักษและเผยแพรเอกสารมรดกภูมิปญญา
5) โครงการอนุรักษใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6) โครงการลานศิลปะและวัฒนธรรม
7) การเผยแพรวัฒนธรรมไทยผานกิจกรรมการแสดงเพื่อตองรับชาวตางชาติ เชน การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ และการแสดงนาฎศิลปตอหนาอาคันตุกะที่มาเยือนทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ
8) โครงการศูนยเรียนรูจําปาศรีและสวนพอเพียง
9) การปรับปรุงพิพิธภัณฑบานอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช สถานีปฏิบัติการนาดูน
10) โครงการหนึ่ง หลัก สูตรหนึ่ง ศิล ปวัฒ นธรรมเปนโครงการที่ตอ ยอดจากโครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งกําหนดใหคณะจัดทําภายใต “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” และ
ตอมาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการดําเนินงานภายใต “โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม” พรอมสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินงานโครงการเปนเงิน จํานวน 1,150,000.00 บาท
มหาวิทยาลัยสนับนุนหลักสูตรละประมาณ 50,000 บาทมีคณะ/หนวยงานที่เสนอและผานการพิจารณาของ
คณะกรรการฯแลว ทั้งสิ้น 23 โครงการ เปนโครงการที่เสนอจากหนวยงานระดับคณะ 13 คณะ รวมจํานวน
25 หลักสูตร
11) การตอยอดองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของไทย
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ไดดํ า เนิน งานดา นการทํ า นุบํ า รุ ง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม
สืบตอเนื่องมานานโดยตระหนักและใหความสําคัญกับการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม และไดสงเสริมใหมี
การบูรณาการภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ และเนนการใหคณะตางๆ มีการบูรณาการการทํางานระหวางศาสตรรวมกันมากขึ้น เพื่อเปนการ
อนุรักษและรักษามรดกภูมิปญญาของทองถิ่นที่นําไปสูการพัฒนาหรือตอยอดใหไดมาตรฐานเกิดประโยชน
สรางคุณคา ไดรับการยอมรับและการเพิ่ม
มูลคาเพิ่มใหกับชุมชนทองถิ่นและประเทศ
ตอไป
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จัดตั้งโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑธรรมศาสตรภายใตโลโกฟารมแคร
คณะเภสั ชศาสตร มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม ไดจั ด ตั้ ง
โรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑธรรมศาสตรภายใตโลโกฟารมแคร ขึ้น 2
โรงงาน โดยโรงงานฟารมแคร เริ่มดําเนินการผลิตอาหารออกจําหนาย
ตั้ ง แต ต น ป พ .ศ.2555และได รั บ ใบอนุ ญ าตการผลิ ต ถู ก ต อ งตาม
กฎหมายจาก สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุขและไดยืนขอรับรองการประเมินตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี
ในการผลิตยาจากสมุนไพร (Good manufacturing practice for
herbal medicinal products, GMP) แลวเมื่อ วันที่ 9 มกราคม
2556โดยการจั ด ตั้ ง โรงงานฟาร ม แคร นิ ว ทราซู ติ ค อลเป น การใช
ประโยชนจากทรัพยากรสมุนไพรและตอยอดภูมิปญญาบรรพบุรษไทย
ใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการดําเนินการอยางครบวงจร นับตั้งแต
การดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรจนกระทั่งการผลิตผลิตภัณฑและ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑในทุกขั้นตอนเปนผลใหทางโรงงานฟารมแคร
นิวทราซูติคอลสามารถเปนตนแบบที่ดีของการนําเอาผลงานวิจัยที่ มี
คุณภาพมาผลิตสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและ
ชุมชนตอไป
ทั้งนี้ โรงงานฟารมแครนิวทราซูติคอลไดดําเนินการผลิตน้ําตรี
ผลาซึ่งเปนเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งผานการขึ้นทะเบียนอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสุขแลว
สรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย
องคประกอบดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมระหวางปการศึกษา 2551 – 2554
5
5
4

ดีมาก

5

5
ดีมาก

ดีมาก

5
ดีมาก

3
2
1
ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

6.6 ดานการสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล
มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนการสราง
ภาพลัก ษณของมหาวิท ยาลัยใหเ ปนที่ รูจัก และเปนที่ ยอมรับ ของสัง คม และรองรับ การเขาสูความเป น
นานาชาติของมหาวิทยาลัย โดย
37

ประวัติและผลงานของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปปโต

1) การปรับปรุงเว็บไซตและสื่อสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัยใหมีความทันสมัย และจัดทํา
เปนภาคภาษาตางประเทศเพิ่มเติม เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม เปนตน

2) การจัด ทํ าโครงการประกวดวีดี ทั ศน แ นะนํ ามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ สง เสริ ม ให นิ สิ ต
มีสวนรวมในกิจกรรม และเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลผลงานมหาวิทยาลัยใหตางประเทศไดรับทราบและ
ยอมรับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
3) การจัดทําการประชาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)เชน
เว็บไซตภาษาอังกฤษ Facebook Youtubeเปนตน
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4) การปรับปรุงสถานีวิทยุและโทรทัศนของมหาวิทยาลัย ใหส ามารถเผยแพรขอมู ล
ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหทันสมัยและทันตอเหตุการณและเชื่อมโยงกับชุมชน

5) การรณรงคและสงเสริมการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยโดยใหบุคลากรและ
นิสิตมีการใชอัตลักษณของมหาวิทยาลัย หรือ MSU Indentity Standard ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปน
ตัวตนและเปนศูนยรวมของมหาวิทยาลัย
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6) การสงเสริมใหมกี ารแลกเปลี่ยนอาจารย และนิสิตของมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ

7) การสงเสริมใหมีการทําวิจัยรวมกันระหวางอาจารย และนิสิตของมหาวิทยลัย กั บ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ
8) การสงเสริมและสนับ สนุนใหมี ก ารจัดประชุม อบรม สัม มนา รวมกับ องคก รหรือ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
9) การเผยแพรขอมูลขาวสารศิษยเกาผานเว็บไซต
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10) การจัดทําเสื้อสัญลักษณมหาวิทยาลัย

11) การจัดทําหลักสูตรนานาชาติรวมกันกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
12) การลงนามความรวมมือดานตางๆกับหนวยงานหรือองคกรหรือสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการลงนามความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานในตางประเทศ
ทั้งหมด 63 แหงดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเทศ
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Cambodia
China
China
China
Denmark
France
France
Germany

ชื่อหนวยงาน/สถาบัน
Faculty of Health Sciences, Flinders University
Murdoch University
The University of Tasmania
University of Queensland
University of Wollongong
Royal University of Phnom Penh
Zhejiang University
South China Agricultural University
Guangxi University for Nationalities
The Natural History Museum of Denmark
GSCMMontpellier Business School
Université PaulValéry, Montpellier 3
University of Göttingen

41

จํานวนกิจกรรม




1
1

11
10

3

1
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ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ประเทศ
India
India
India
India
Indonesia
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Laos
Laos
Laos
Laos
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Myanmar
Nepal
Philippines
Philippines

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Philippines
Philippines
South Africa
South Korea
South Korea
South Korea
South Korea
South Korea
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
USA
USA
USA
USA

ชื่อหนวยงาน/สถาบัน
จํานวนกิจกรรม
Tata Institute of Social Sciences
1
National Institute of Mental Health and NeuroSciences

Osmania University
1
University of Hyderabad
8
Jenderal Soedirman University

Eikodo Ceremony Union Company Limited

Japan Student Services Organization

Kwassui Women University

Kyoto Institute of Technology
1
Faculty of Pharmacy, Keio University
1
School of Pharmaceutical Sciences Showa University
3
University of Tsukuba
2
University of Health Science
1
National University of Laos
10
Faculty of Law and Political Sciences National University of Laos
2
Faculty of Education National University of Laos
3
Universiti Sains Malaysia

Universiti Tenaga Nasional Malysia
3
Universiti Teknologi Malaysia
12
University of Medicine Magway
1
Institute of Engineering Tribhuvan University
1
Bulacan State University

National College of Public Administration and Governance
2
University of the Philippines Diliman
University of the Philippines Diliman
4
Central Philippine University

University of the Free State
1
Inje University
1
Kyungpook National University

Daegu Cyber University

Hankuk University of Foreign Studies
1
Sangmyung University
2
University of Aberdeen
1
University of Central Lancashire
1
Liverpool John Moores University
2
School of Computing University of Leeds

University of Cincinnati
2
Michigan State University

University of Washington

The Purdue School of Engineering and Technology with
2
The Purdue School of Science Indiana University
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ที่
53
54
55
56
57
58

ประเทศ
USA
USA
USA
Vietnam
Vietnam
Vietnam

59
60
61
62
63

Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam

ชื่อหนวยงาน/สถาบัน
Tarrant County Hospital District
The Public Affairs Section of The U.S. Embassy
Cornell University
Hue University
Vietnam National Academy of Music
Faculty of Sociology University of Social Sciences and
Humanities, VNU
VNU, University of Science
Quang Binh University
Ho Chi Minh City University of Fine Art
University of Da Nang
Hue University's College of Education

จํานวนกิจกรรม
1
1

9
1

1


7


13) การเพิ่มจํานวนนิสิตตางชาติและการแลกเปลี่ยนนิสิตตางชาติ ภายใตโครงการ
(1) โครงการ IAESTE หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงาน
ดานเทคนิคประจําประเทศไทย
(2) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นในแถบภูมิภาคเอเซียแปซิฟคผานระบบ
ออนไลน (USCO)
(3) โครงการทุนนิสิตฝกงาน MSU Inbound Internship
MSU Inbound Internship
2010
2011
2012

2010

Country No. Country No.
India
2 Vietnam 2

Country
Australia

No.
1

Country
Mongolia

Australia
Vietnam
Portugal
Canada
China

1
2
1
1
1

America
Indonesia
China
France
Vietnam
Malaysia

India
Vietnam
Brazil
Germany
Finland

total

8

3
1
5
2
2
2
16

China
Laos

1
1

4

IAESTE
2011

ICES
2012

2011

2012

No. Country No. Country No. Country No. Country No.
1 Germany 3
India
2 New
1 England
1
Zealand
1
1
1
3
1
8

3

2

1

1

14) จํานวนนิสิตกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จํานวนนิสิต (คน)

2551
6

ปการศึกษา
2552 2553 2554
15

20

17

2555

รวม
(คน)

15

73

15) การจัดทําหองละหมาด ใหกับนิสิตและบุคลากรชาวตาวชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม
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6.7 ดานการบริหารจัดการ
ระบบบริหารจัดการถือวาเปนหัวใจสําคัญที่มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทํ าหนาที่ในการกํ ากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีป ระสิท ธิภาพ
นอกจากนั้นมหาวิท ยาลัยจะต อ งบริห ารจัดการดานตางๆ ใหมี คุณ ภาพ เชน การบริห ารการเงินและ
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ในการบริหารจัดการองคกรใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสูคุณภาพมาตรฐานและการไดรับการ
ยอมรับ รวมทั้งการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการเดน ดังนี้
1) การดําเนินการจัดตั้งหนวยงานใหม เพื่อที่จะขยายภารกิจของการจัดการศึกษาใน
ระดับปริญ ญาตางๆ คณะ/หนวยงานเทีย บเทาคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย และการจัดตั้ง
หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง ดังนี้
ที่
การจัดตั้งหนวยงานใหม
มติการประชุม
วัน/เดือน/ป
สภาฯครั้งที่
(1)
คณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย
1
โครงการจัดตัง้ คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตว
1/2550
26 มกราคม 2550
ศาสตร (สภาฯเห็นชอบและอนุมัติใหเปนโครงการ
จัดตั้งฯไปกอนจนกวาจะมีผลการดําเนินงานที่
ชัดเจน)
มติใหเปนคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร
9/2551
26 กันยายน 2551
มิติใหเปนคณะสัตวแพทยศาสตร
5/2555
25 พฤษภาคม 2555
2
โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป (สภาฯ
9/2550
28 กันยายน 2550
เห็นชอบ และอนุมัติใหเปนโครงการจัดตั้งฯไปกอน
จนกวาจะมีผลการดําเนินงานที่ชัดเจน)
มติใหเปนวิทยาลัยดุริยางคศิลป
9/2551
26 กันยายน 2551
3
สํานักศึกษาทั่วไป
9/2551
26 กันยายน 2551
4
คณะวัฒนธรรมศาสตร
1/2554
28 มกราคม 2554
(2)
1
2

หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง
กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ
11/2552
ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
11/2552
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2) การทบทวนผลการดําเนินงานและกําหนดนโยบายรวมกันกับสภามหาวิทยาลัย อยาง
ตอเนื่อง โดยสภามหาวิทยาลัยประกาศนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.
2554 – 2558) ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ใหผูบริหาร
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติและมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 2558 พรอกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่
สอดคลองกับจุดเนนของสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม ข) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 
2554) โดยเปนการบูรณาการตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไวดวยกัน เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินจากองคกรตางๆ
3) การวิเคราะหงบการเงิน ระยะ 30 ป ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการวางแผนการบริหาร
มหาวิทยาลัยในอนาคต
4) มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
4.1) การรวมศูนยถายเอกสารของหนวยงานสวนกลาง กําหนดนโยบายใหมโดยรวม
ศูนยการเบิกจายไวที่ พัสดุกลาง ซึ่งขั้นตอนนี้จะทําสัญญาหรือขอตกลงรวมทั้งปและเบิกจายตามที่ไดถาย
เอกสารจริงเปนรายเดือน โดยใหศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยแจงใบแจงหนี้ไปยังกลุมงานบริหารการพัสดุ เพื่อ
รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองแลวดําเนินการเบิกจายใหศูนยหนังสือภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
4.2) การจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส SCBbusinessnet และการจายเงินผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส TMBbizdirectเปนระบบการโอนเงินผานธนาคารใหกับเจาหนี้ หรือ ผูมีสิทธิรับเงิน
แทนการสั่งจายเช็ค ใชระยะเวลาสั้น และเกิดความสะดวกในการโอนเงิน สามารถตรวจสอบ ขอมูลบัญชีโอน
เงิน ชําระภาษี และรายงานเรียกเก็บเงินและจายเงินตาง ๆ ไดทําใหไมตองเสียเวลาไป ธนาคารและเหตุผล
สําคัญ คื อ มหาวิ ท ยาลั ยสามารถกํ าหนดระยะเวลาในการสั่ง จ ายเงิน ลวงหน าได มี ความ ปลอดภัยดว ย
Password ในระบบ และ Password ในเครื่อง Token ซึ่งสงผลภาพลักษณที่ดีตอกองคลังและพัสดุ ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยใชบริการกับธนาคารพาณิชยในการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 2 ธนาคาร คือ ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
4.3) การพั ฒ นาระบบเงิ น ทดรองราชการ มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยเงินทดรองราชการของ หนวยงานจากเงินรายได พ.ศ. 2552 เพื่อใหเกิด
ความคลอ งตัวในการปฏิบัติง าน ทั้ งนี้ มหาวิท ยาลัย ไดจัดทํ าคูมื อปฏิบัติง านพรอ มออกใหคําปรึก ษากั บ
หนวยงานที่มีเงินทดรองราชการเพื่อใหหนวยงานใชอางอิงและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี
ขอมูลเงินทดรองราชการแยกตามหนวยงานไดและปจจุบันพัฒนาระบบการรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
แบบ Real Time เพื่อสรุปผรวดเร็วลดการใชจายเงินทดรองราชการใหเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได
และจัดทํางบการเงินได
4.4)ศูนยจัดหาพัสดุกลางมหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม ศู นยจัดหาพัสดุกลางมหาวิทยาลั ย
มหาสารคามเปนศูนยที่กํากับ ดูแลโดยกองคลังและพัสดุ ซึ่งเปน การบริหารจัดการวัสดุหนวยงานสวนกลางให มี
ประสิทธิภาพและบริหารงานจัดหาวัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัดและคุมคาวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนย
จัดหาพัสดุกลางเพื่อปรับเปลี่ยน และพัฒนาวิธีการบริหาร จัดการดานพัสดุเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
พัส ดุล ดเอกสารการจัด ซื้อ จัด จา งพัส ดุแ ละลดภาระหนี้ ค า พัส ดุค างจายระหวา งหน วยงานส ว นกลางกับ สถาน
ประกอบการ การจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ จะมีการ สั่งซื้อคราวละมากๆ ทําใหมีอํานาจตอรองกับผูประกอบการใน
ดานราคาไดเปนอยางดี เปนการลดคาใชจาย และนํามาซึ่งความประหยัด และใชงบประมาณไดอยางคุมคา
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4.5)การปรั บปรุงงบการเงิน สืบ เนื่อ งจากที่ ม หาวิท ยาลั ยไดกํ าหนดหลัก การและ
นโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแมบททางการบัญชีของมหาวิทยาลัย และไดกําหนดรูปแบบการ
จัดทํางบการเงินจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง พรอมทั้งปรับปรุงรูปแบบการรายงาน งบการเงินใหม
โดยได แสดงใหเ ห็น ตนทุ นผลผลิตนิ สิต และคาใชจาย จากส วนกลางออกจากกั น เพื่ อ ใหผูบ ริห ารของ
มหาวิทยาลัยไดพิจารณาและตัดสินใจในการบริหารจัดการในอนาคตไดอยางรวดเร็ว ทันกับสถานการณใน
ปจจุบัน และอนาคตที่จะเกิดขึ้นได
5) มีการพัฒนาระบบงานใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานเดิม ดังนี้
5.1)ระบบการรายงานฐานะเงินทดรองราชการของหนวยงานยอย มหาวิทยาลัยได
พัฒนาระบบการรายงานฐานะเงินทดรองราชการแบบ Real Time เพื่อ สรุป ผล การใชจายเงินทดรอง
ราชการใหเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได และจัดทํางบการเงินไดรวดเร็ว
5.2) EMoneyในปจจุบันเปนยุคอิเล็กทรอนิกส หรือยุคดิจิตอล มีการนําอิเล็กทรอนิกส
มาใชกับ การชําระคาสินคาและบริก ารแทนเงินตราและแทนบัตรเครดิต เรียกวา Emoney ซึ่ งผูใชไม
จําเปนตองมีรายไดสูงเชนผูถือบัตรเครดิต ผูที่ยังไมมีรายได เชนนิสิต นักเรียน หรือผูคนทั่วไปไมวาจะมีรายได
มากนอยเพียงใด ก็สามารถใชบัตร Emoney ได เชน บัตรโทรศัพท บัตรชําระคาอาหาร
5.3)ระบบจัดการประชุม (Emeeting) :เปนระบบสารสนเทศใชในการจัดการประชุม โดย
สามารถบันทึกขอมูลของคณะกรรมการแตละชุดในการประชุมแตละครั้ง การบันทึกมติของการประชุม การสงวาระ
การประชุม และแสดงปฏิทินการประชุมซึ่งสามารถกําหนดปฏิทินลวงหนา ซึ่งระบบมีการกําหนดสิทธิ์การเขาใชงาน
และการเขาถึงขอมูล ทุกหนวยงานสามารถนําระบบการจัดการประชุมได
5.4) ระบบการจัดการทรัพยากร (Resource Management) : เปนระบบสารสนเทศใชใน
การจัดการทรัพยากร เพื่อใหทรัพยากรที่มีอยูไดใชประโยชนสูงสุด โดยทุกคนสามารถเขาใชทรัพยากรรวมกันได
อาทิเชน รถ ปายประชาสัมพันธ หองประชุม เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ เปนตน ระบบสามารถใหบริการแกนิสิต
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกได โดยการลงทะเบียนขอเขาใชงาน จากขอมูลการ
ทรัพยากรและการใชทรัพยากรสามารถนําไปใชในการวางแผนในการบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณตางๆ
ได
5.5) ระบบการติดตามการใชจายงบประมาณ : เปนระบบที่ใชในการติดตามการใชจา ย
งบประมาณของคณะ/หนวยงาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งระบบสามารถบันทึกแผนการใชจายงบประมาณ
ตรวจสอบอนุมัติแผน บันทึกขอมูลการเบิกจาย รายงานแสดงผลขอมูลในรูปแบบตารางขอมูลหรือรูปแบบกราฟ ซึ่ง
จะทําใหมีสารสนเทศใชในการติดตาม วางแผนและตัดสินใจของผูบริหาร
5.6) ระบบการบริหารคลังเอกสารกลาง : เปนระบบการจัดเก็บเอกสารทางราชการ ที่ตองใช
ในการอางอิงหรือเปนหลักฐาน ไปไวในคลังเอกสาร เพื่อความปลอดภัยและความเปนระเบียบของบริเวณโตะทํางาน
โดยระบบจะมีการสรางกลองเอกสาร เพื่อจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บกลองเอกสารในคลังเอกสาร การรองขอเอกสาร
จากคลังเพื่อนํามาใชงาน
5.7) ระบบการลงเบียนรถบุคลากร : เปนระบบฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูลทะเบียน
รถบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรถของคณะ/หนวยงาน ขอมูลจากระบบสามารถนําไปใชในการ
วางแผน การจัดการพื้นที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัย ซึ่งระบบสามารถคนหาและตรวจสอบไดวารถเปนของ
บุคลากรหรือของคณะหนวยงานใด
5.8) ระบบลงทะเบียนเขาประชุมอบรมสัมมนา: เปนระบบที่ชวยในการลงทะเบียน การ
อบรม สัมมนาหรือการจัดโครงการที่มีการลงทะเบียน ซึ่งเปนขอมูลที่สามารถนํามาอางอิงในการกําหนดวันจัดอบรม
สัมมนาซึ่งผูเขารวมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนไดดวยตนเองและมีการเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรมอบรม สัมมนา
เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร
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5.9) ระบบขอมูลพื้นฐานบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : เปนฐานขอมูลพื้นฐาน
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหบุคลากรสามารถเขาไปแกไขปรับปรุงขอมูลสวนตัวเพื่อใชเปนขอมูล
อางอิงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
5.10) ระบบฐานขอมูลนิสิตกองทุนพระราชทาน : เปนระบบฐานขอมูลนิสิต ที่รับ
ทุ นการศึ ก ษาพระราชทานจากกองทุ นพระราชทาน ในองค ส มเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ มารี เพื่อ ใชบันทึ ก ขอ มูล ดานการเรียน คาใชจาย การดําเนินกิจ กรรมของนิสิต เพื่ อทู ลรายงานตอ
องคประธาน ถึงความกาวหนาของนิสิตในกองทุน
5.11) ระบบฐานขอมูลการลงนามความรวมมือทางวิชาการ : เปนระบบฐานขอมูลที่
ใชบันทึก ขอมูลการลงนามความรวมมื อทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆ ซึ่งจะมี การเพื่ อ
บันทึกกิจกรรมการเดินทางไปตางประเทศ ของบุคลากร คาใชจาย เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามการลงนาม
ความรวมมือ
5.12) ระบบติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน (TRT) : เปนระบบการ
มอบหมายงานและกํากับติดตามงานที่ไดมอบหมาย ซึ่งผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานไดผานระบบ
และระบบจะสงขอความไปยังผูไดรับมอบหมายผานทางอีเมล นอกจากนี้บุคลากรสามารถบันทึกภาระงานที่
ทําของตนได
5.13) ระบบการจัดทํารูปแบบเอกสารหลักสูตร : เปนระบบการสรางเอกสารหลักสูตร
ใหตรงตามรูปแบบมาตรฐาน เมื่อตองการสรางเอกสารหลักสูตร ผูใชกรอกรายละเอียดขอมูลหลักสูตรเพื่อ
สรางเอกสาร ระบบจะสรางเอกสารไปยังโปรแกรม Microsoft word ที่มีรูปแบบตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
และจัดเก็บขอมูลพื้นฐานหลักสูตรลงฐานขอมูล
5.14) ระบบการควบคุ ม การบริก ารบํ า รุ ง รั ก ษา: เป น ระบบดู แ ลจั ด การ ในการ
ใหบ ริก ารซอ มบํารุง ของเจาหนาที่ ซึ่ ง ระบบจะอํ านวยความสะดวกใหผูขอใชบ ริก ารสามารถตรวจสอบ
สถานะการขอใชบริการไดจากระบบ สวนผูดูแลการใหบริการก็จะสามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน
และมอบหมายการปฏิบัติง านแก เ จา หนา ที่ ในการออกใหบ ริก ารได จากการทํ างานของระบบทํ าให มี
สารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการ เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูใหบริการและผูขอใชบริการ
5.15) ระบบการบริหารความเสี่ยง :เปนระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อ
ใชในการวิเคราะหและควบคุมความเสี่ยงในการบริหารและการดําเนินงานในมหาวิทยาลัย
5.16) ระบบบริหารยุทธศาสตร :เปนระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อใชใน
การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย และแตละ
คณะ/หนวยงาน
5.17) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส :เปนระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
เพื่อใชในการจัดสงและจัดเก็บหนังสือราชการกับคณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
5.18) ระบบติดตามการประกันคุณภาพภายใน:เปนระบบติดตามการดําเนินการตาม
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน สําหรับมหาวิทยาลัย และคณะวิชา เพื่อใหผูกํากับ ติดตามตัวบงชี้ไดทราบ
ถึงผลดําเนินการและสามารถกําหนดมาตรการหรือแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย
5.19) ระบบประมาณการรายรับ(อยูระหวางการพัฒนา) :เปนระบบฐานขอมูลที่ใชใน
การรวบรวมและวิเ คราะหข อ มู ล รายรับ ของมหาวิท ยาลั ยที่ ได จ าก นิ สิต คณะ/หนวยงานต างๆ เช น
คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม เปนตน เพื่อนํามาประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลาตางๆ
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ซึ่งจะทําใหเปนขอมูลสารสนเทศอางอิง ประกอบการวางแผนการจัดสรรและใชจายงบประมาณและการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินการไดรอยละ 70
5.20)ระบบติดตามการใชจายงบประมาณมีการปรับปรุงโครงสรางของงบประมาณจึง
มีการปรับระบบดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว จะดําเนินการทดสอบการใชงานระบบในปงบประมาณ
2555
5.21) ระบบการกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินการกอสราง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม(อยู ระหวา งการพัฒ นา) เปน ระบบที่ ใช ในการติดตามการดํา เนินโครงการก อ สรา งของ
มหาวิท ยาลัย ซึ่ง สามารถตรวจสอบขอ มูล ผานทางระบบได และผูประกอบการสามารถรายงานผลการ
ดําเนินการ ผูตรวจงานสามารถบันทึกขอมูลการตรวจรับงานไดการดําเนินการ รอยละ 70
5.22)ระบบฐานข อมู ล ระเบีย บขอบังคับและกฎหมาย มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม
(อยูระหวางการพัฒนา) เปนระบบฐานที่ใชในการจัดเก็บระเบียบขอบังคับและกฎหมาย ไวเปนศูนยกลาง
เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําไปใชงาน ซึ่งจะทําใหบุคลากรสามารถคนหากฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานไดการดําเนินการ อยูในระหวางการวิเคราะหระบบ
6) การสงเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน
6.1) มีการนําระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใชกับหนวยงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดี ซึ่งในระยะแรกมีหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีไดรับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ 9001: 2008 จากบริษัท NQA C.S. (Thailand) Co., Ltd.จํานวน 4 หนวยงาน ดังนี้
(1)กองบริการการศึกษา ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008
แบบไมมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554
(2) กองทะเบีย นและประมวลผล ผานการรับ รองระบบมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพ ISO 9001 : 2008เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ผลการตรวจประเมินระบบอยูในเกณฑมาตรฐาน
ดีเยี่ยม (Excellent)
(3)กองคลังและพัสดุผานการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพISO 9001: 2008
เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2554 ผลการตรวจประเมินอยูในระดับเกณฑมาตรฐานดีเยี่ยม (Excellent)
(4) สํานักตรวจสอบภายใน ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:
2008 แบบไมมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
7) การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
7.1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเชนทุนศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทุนสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัย ทุ นสงเสริม การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โครงการสงเสริมอาจารยเขาสูตําแหนง ทาง
วิชาการ ทุนวิจัยระยะสั้น ทุนสนับสุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทุนสนับสนุนการเขียนหนังสือ/ตํารา
ทุนตีพิ มพผลงานทุ นบริการวิชาการ/อุ ดหนุนการวิจัย/ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาสมรรถนะ
อาจารยผูสอน พัฒนาเทคนิคการสอน พัฒนาเทคนิคการผลิตสื่อ พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล
การออกขอสอบ อาจารยที่ปรึกษา ทุนพัฒนาภาษาตางประเทศ และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เปนตน
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7.1.1) จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัย ป 2551 – 2555 มีดังนี้
ป

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ขา พนักงาน ผูเชี่ยว ผูมีความรู
ราชการ วิชาการ ชาญ
ความ
สายก
สามารถ
พิเศษ

รวม
ทั้งหมด

รวม ขาราชการ ขาราชการ ทั่วไป พนักงาน ลูกจาง ลูกจาง พนักงาน รวม
สาย ข สาย ค
ปฏิบตั กิ าร ประจํา ชั่วคราว ราชการ
(บริหาร) (วิชาชีพ)

2551

282

635

40

32

989

30

141

418

58

1,162

1,809

2,798

2552

269

663

31

28

991

30

139

434

55

1,207

3

1,868

2,859

2553

262

707

94

1,063

27

135

454

46

1,231

6

1,899

2,962

2554

257

735

106

1,098

13

143

5

472

42

1,279

6

1,960

3,058

2555

251

788

100

1,139

13

139

4

544

38

1,332

5

2,075

3,214

รอยละ

7.1.2) สัดสวนอาจารยทมี่ ีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ป 2538 – 2556มีดังนี้
100

91.04
90

82.78

80

87.99

86.15

83.16

82.70

90.44

89.14
87.40

78.68

86.32

79.73
70

76.36

ระดับปริญญาตรี+โท

70.33
65.59

60

58.50

54.70
53.58

58.38

50

41.62
40

34.41

ระดับปริญญาเอก

30

13.85

10.86

9.56

16.84

10

12.60
0

13.68

8.96

46.42
45.30

23.64

20.27

17.22

20

41.50

29.67
21.32

17.29
12.01

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ป.ตรี+โท

ปงบประมาณ

ป.เอก

7.1.3) สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ มีดังนี้
ระดับป
งบประมาณ

2552
2553
2554
2555
2556
(มค 56)

ผูชวย
รอง
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
อาจารย

876
842
854
888
851

82.02
79.96
78.35
77.96
79.16

126
137
160
180
181

11.80
13.01
14.68
15.80
16.84

57
68
67
64
42
49

5.34
6.46
6.15
5.62
3.91

9
6
9
7
1

0.84
0.57
0.83
0.61
0.09

รวม

1,068
1,053
1,090
1,139
1,075

ผูมีตําแหนง
ทางวิชาการ
จํานวน รอยละ

192
211
236
251
224

17.98
20.04
21.65
22.04
20.84
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ตําแหนงทางวิชาการ

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 25552556*

ปงบประมาณ

อาจารย

ผศ.

รศ.

ศ.

7.2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเชน ทุนพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน การพัฒนา
สมรรถนะตามตําแหนงงาน อาทิเชน กลุมนโยบายและแผน กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงานกองคลัง
และพัสดุเปนตน
7.3) สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยตระหนัก และใหความสําคัญเกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยูของบุคลากรจึงไดจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร ดังนี้
(1) การจัดสรรงบประมาณเชน การศึกษาบุตรบุคลากร (โรงเรียนสาธิต) เงิน
สะสมทรัพยพนักงาน ที่พักอาศัยบุคลากร คาเชาบานขาราชการ และศูนยวิทยุกลางมหาวิทยาลัย เปนตน
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(2) ด า นสุ ข ภาพเช น ระบบประกั น สุ ข ภาพพนั ก งาน ค า รั ก ษาพยาบาล
คาคลอดบุตร ตรวจสุขภาพประจําป การรักษาฟ น การรักษาฟน การประกั นสัง คม ศูนยบริการทาง
การแพทย สนามกีฬา/พื้นที่ออกกําลังกาย และรถพยาบาลรับสงประจํามหาวิทยาลัยเปนตน
(3) ระบบความปลอดภัยเชน ระบบกลองวงจรปด การติดตั้งไฟแดง โครงการ
ขับ ขี่ป ลอดภัย/สวมหมวกกั นนอ ก จัดใหมี แสงสวางในจุดเสี่ยงอั นตราย จัดใหมี พ นัก งานรัก ษาความ
ปลอดภัย มีความรวมมือจัดตั้งสถานีตํารวจยอย รถดับเพลิง /เรือชวยเหลือ รถรางภายในมหาวิทยาลัย
เปนตน
7.4) มหาวิทยาลัยจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับบุคลากรทุกประเภท ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของสวัสดิการบุคลากรที่สมควรจะไดรับ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกบุคลากรทุกประเภท ทั้งขาราชการ พนักงาน ลูกจาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกวา 3,000 คน ที่จะ
ไดรับความคุมครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุทุกชนิดทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ในทุนประกัน 100,000 บาท และ
คารักษาพยาบาลไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้ง ไมวาจะอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่ในที่ทํางาน หรือพักผอน
อยูกับบานก็ตาม โดยมีผลตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2554
8) ศึกษารูปแบบการจัดการเงินฝากใหเกิดผลประโยชนตอมหาวิทยาลัยสูงสุด
9) การบริหารเงินสด (Cash Management)
10) นโยบายดานบัญชี มหาวิทยาลัยมหามสารคาม
11) ศึ ก ษารู ป แบบการจ า ยเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ เ ช น การจ า ยเงิ น ผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส SCB Business Net เงินทดรองราชการการกําหนดอัตราคาบํารุงสถานที่ หองประชุม หอง
บรรยาย และครุภัณฑ
12)ตูน้ํามันอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13)รานกาแฟและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14) โครงการ MSU Food Land (ตลาดนอย)
6.8 ดานการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม
การวางระบบผังแมบทมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการพัฒนาพื้นที่ผังแมบทมหาวิทยาลัย
มหาสารคามนอกจากจะไดออกแบบวางผังตามเกณฑมาตรฐานดานผังเมือง ซึ่งประกอบไปดวย การวางผัง
การใชประโยชนที่ดิน การวางผังสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และการวางผังโครงการคมนาคมขนสง ผังการ
พัฒนาพื้นที่การศึกาและกําหนดศักยภาพของพื้นที่ที่เกิดขึ้น ซึ่ง ณ ปจจุปนจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ
และขอ จํากั ด ของทรัพ ยากรธรรมชาติ หรื อ สิ่ง ปลูก สรา งไดมี ก ารเปลี่ยนแปลงไปมากจาการเริ่ ม ก อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงไดมีการตรวจสอบวางผังแมบทมหาวิทยาลัยมหาสารคามใหม และได
ดําเนินการออกตรวจสอบพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อวางผังแมบทใหมใหมีความเหมาสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น
การกํากับติดตามการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนรอบๆ มหาวิทยาลัยใหมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกํานิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดเอาใจใสดูแลและกํากับติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง การพัฒนาระบบ
กายภาพสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการดังนี้
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1) ระบบการจราจร
มหาวิท ยาลัยไดมี การปรับปรุงการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนที่อ ยูร อบๆ
มหาวิทยาลัยโดย
1.1) การติด ตั้ง สั ญ ญาณไฟจราจร 2 จุด คือ กํ า หนดใหติด ตั้ง บริ เ วณ 2 แยก
อันตราย คือ แยกถนนทางเขาคณะสาธารณสุขศาสตร – คณะพยาบาลศาสตร และแยกทางเขาอาคารพล
ศึกษา เพื่อที่จะชะลอตัวรถที่จะวิ่งผานบริเวณถนนเสนกลาง
1.2) การจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนตนิสิต การปรับพื้นที่ใหมีความเหมาสม
สําหรับการจอดรถจักรยานยนตของนิสิต
1.3) การปรับพื้นที่ขอบถนน ดําเนินการปรับพื้นที่โดยเทคอนกกรีตตามแนวขอบถนน
เพื่อใหการจราจรสะดวกมากขึ้น
1.4) การรณรงคและสงเสริมการใชจักรยานในมหาวิทยาลัย
1.5) การรักษาความปลอดภัยภายในและรอบมหาวิทยาลัยดวยกลองวงจรปดและ
การตั้งดานตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบและทางเขาออกมหาวิทยาลัย
1.6) การนํารถรางมาทดลองใหบริการแกนิสิตและบุคลากร โดยไมเก็บคาใชจาย
1.7) การติดตั้งลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วของรถยนตที่วิ่งภายในเขตมหาวิทยาลัย
1.8) รณรงคและสงเสริมการจัดระเบียบวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย 100
เปอรเซ็นตการขับขี่ปลอดภัย
2) การปรั บปรุงภู มิ ทั ศน มหาวิท ยาลั ยดํ าเนิ นงานด านการปรั บ ปรุง ภู มิ ทั ศน เพื่ อ ให
มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงาม และใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในมหาวิทยาลัยโดยการปลูกไม ยืนตนขนาดใหญ
มากกวา 1,354 ตน ปลูกพื ชคลุมดินมากกวา 240,000 ตน ปลูกไมพุ มมากกวา 28,000 ตน ปลูกหญ า
มากกวา 90,000 ตารางเมตร และปลูกกลวยไมมากกวา 500 ตน
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3) โครงการศูนยศึกษาธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนยศึกษาธรรมชาติจัดทํา
ขึ้นมา เพื่ อ ใหทั้ ง นิสิ ตบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่ วไปไดมี โ อกาสไดเ ขามาศึก ษาพื้ นที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพ
ธรรมชาติพื้นที่ปา โดยเฉพาะพื้นที่ปาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความหลากหลายมากทั้งในเรื่องพันธุ
พืช พันธุเห็ด ตลอดจนสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไป และเพื่อที่จะเปนสวนหนึ่งของโครงการ Green
University เพราะวามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยูพื้นที่ปาในอดีต ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่ยังมีพื้นที่ปาที่เปน
ธรรมชาติอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ในปนี้ยัง เปนปเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ครบรอบ 84 พรรษา ดั ง นั้น มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม จะทํ าอนุส รณ เพื่ อ เปน การเฉลิม พระเกี ยรติ
ซึ่งพระองคทานทรงชี้นําเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องปาไมนับวันจะมี
ความลดนอยถอยลง ดังนั้นความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัยอาจจะนํามาทําตนแบบใหกับสังคมและชุมชนทั่วๆ
ไปไดรับรู
4) การบริ ห ารจั ดการขยะ มหาวิ ท ยาลัย มี นิสิ ต และบุ ค ลกรอยูเ ป นจํ า นวนมาก ซึ่ ง ใน
แตละวันตองมีการบริโภค การใชสิ่งของวัสดุตาง ๆ เปนจํานวนมากลวนสงผลใหแตละวันมีปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากเชนกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยตระหนักในเรื่องการรักษาสภาพแวดลอม
และการกําจัดขยะ จึงไดจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะขึ้นมา โดยมีการดําเนินงานโครงการยอยๆ หลาย
โครงการ ดังนี้
4.1) การคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดลอมเปนการลดขยะอินทรีย จําพวกเศษใบไม เศษหญา
เศษอาหารตางๆ โดยการนําไปหมักปุยชีวภาพ และการทําน้ําหมักชีวภาพมีการนํากากน้ําตาลจากโรงงาน
น้ําตาลวังขนาย เพื่อนํามาเปนวัตถุดินในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ และตัดเตรียมอุปกรณสําหรับใชในการผลิต
น้ําหมักชีวภาพ
4.2) การลดขยะทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมีการรณรงคเรื่อง
การคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยการขึ้นปายประชาสัมพันธอาทิเชน การใชแผนพับเปน
สื่อในการประชาสัมพันธโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมการรณรงคและประชาสัมพันธ
การคัดแยกขยะบริเวณตาง ๆ รอบ ๆ มหาวิทยาลัย การจัดเตรียมถังขยะรีไซเคิลสําหรับการดําเนินโครงการ
คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดวางแผนโครงการตอยอดของโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดลอม
ดังนี้
1. โครงการ MSU Green Product จากน้ําหมักชีวภาพ ซึ่งน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้น
ภายในโรงคัดแยกขยะจะนํามาใชในงานรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและการใชในงาน
ภูมิทัศนสําหรับการทําปุยหมักชีวภาพ
2. โครงการกระดาษหนาที่ 3 เพื่อนองที่พิการทางสายตา โดยกระดาษที่ใชแลวทั้งสองหนา
จะนําเขาโครงการเพื่อรวบรวมสงมอบใหแกโรงเรียนสอนคนตาบอดสําหรับการผลิตสื่ออักษรเบรลลตอไป
3. โครงการธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ เป น การลดปริ ม าณขยะภายในมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามโดยการใชแรงจูงใจจากการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อ การมี สวนรวมของนิสิตและ
บุคลากรสําหรับการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. โครงการเลี้ยงไสเดือนดิน ไดปุย ลดขยะ สําหรับการลดขยะจําพวกเศษอาหารตางๆ
ซึ่งจะไดปุยชีวภาพจากไสเดือนสําหรับใชในงานภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป
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5) โรงอาหารยอย มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสรางโรงอาหารยอยเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับนิสิตและบุคลากรในมหาวิท ยาลัยไดรับประทานอาหารที่มีป ระโยชน สะอาด มีคุณภาพ ราคาถูก
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง เ ป น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร แ ส วง ห า ร า ย ได จึ ง ได กํ า ห น ด ใ ห มี โ คร ง ก า ร ก อ ส ร า ง
โรงอาหารยอย (subcanteen) หรือศูนยอาหารแหงใหม เพื่อรองรับการใหบริการแกนิสิตและบุคลากร
ตามกลุมตึกตางๆ ใน 5 จุด
6) การปรับปรุงและการกํากับติดตามการดําเนินงานสิ่งกอสราง
มหาวิทยาลัยไดกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ เพื่อเปนอาคารเรียนเพื่อรองรับนิสติ ที่
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงอาคารที่มีสภาพชํารุดเพื่อใหสามารถใชงานได อาทิเชน
 อาคารศูนยวิจัยและปฏิบัติการ
 อาคารคณะการทองเที่ยงและการโรงแรม
 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 ศูนยกีฬาและนันทนาการระดับชาติ
 อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อาคารคณะศึกษาศาสตร
 สระวายน้ํา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อาคารศูนยเครื่องมือกลาง
 อาคารหมอนไหม
 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
 กอสรางอาคารปรีคลินิก
 สรางรั้วบริเวณหลังหอพักนิสิต และหลังตลาดนอย
 ปรับปรุงอาคารสําหรับจัดทําเปนศูนยจัดหาพัสดุกลาง
 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ในเมือง บริเวณที่ตั้งคณาสวัสดิ์ เพื่อ
จัดสรรเปนที่พักอาศัยของบุคลากร จํานวน 27 หอง เปนอาคาร 2 ชั้น และปรับปรุงที่พักของครอบครัวอีก 5
ยูนิต
 ปรับปรุงขยายเสนทางตั้งแตบริเวณคณะการทองเที่ยวและการโรงแรม
 ปรับปรุงบานพักคณาสวัสดิเ์ ดิม
 ปรับ ปรุง รา น 108ช อ บ (เดิม ) เปน หน ว ยฝ ก ประสบการณ วิช าชีพ เชิ ง ธุร กิ จ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดําเนินงานโดยสํานักคอมพิวเตอร
 ปรับปรุงสถานีตํารวจยอยเปน อาคารแสดงสินคา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU
OUTLET
 การติดตั้งวางระบบเครื่องสูบน้ําดิบ
7) การปรับปรุงคุณภาพรานอาหารภายในมหาวิทยาลัยดังนี้
7.1) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการยายตลาดนอย จากบริเวณโรงอาหารกลางเดิม มาอยูขาง
หอพักกันทรวิชัย
7.2) โครงการโรงอาหารยอย (subcanteen)
(1) ระหวางคณะพยาบาลศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร
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(2) ระหวางคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร – คณะวิทยาศาสตร – และ
คณะสาธารณสุขศาสตร (กําลังกอสรางตึกใหม)
(3) บริเวณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(4) ระหวางวิทยาลัยการเมืองการปกครอง – คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(อาคารใหม)  สํานักวิทยบริการ A  คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป
(5) บริเวณดานขางคณะศึกษาศาสตร เขตพื้นที่ในเมือง
7.3) ซุมรานกาแฟ
8) การแกปญหารวมกับชุมชน เชน
8.1)การแกไขปญหาน้ําทวมถนน มมส – บานดอนยม
8.2)การช วยสรา งสถานีตํา รวจภูธ รเขวาใหญโ ดยมหาวิท ยาลัยไดดําเนินการกอ สราง
อาคารที่ทําการสถานีตํารวจภูธรเขวาใหญ สาขายอย (หลังใหม) จํานวน 1 หลัง มูลคา1,540,000 บาท ที่
บริเวณถนนวงแหวนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขางเทศบาลตําบลขามเรียง โดยนอกจากการกอสรางตัว
อาคารแลว ยังไดดําเนินการวางทอระบายน้ํา รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม เทคอนกรีตทําถนน
และลานจอดรถ ใหแกขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเขวาใหญ ใชเปนอาคารที่ทําการเพื่อความสะดวก
ในการบริก ารนัก ศึก ษา และประชาชนที่ ม าติดตอ ราชการใหมี ความรวดเร็ว และเกิ ดประสิท ธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งอาคารที่ทําการฯ ไดกอสรางแลวเสร็จ ตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2554
8.3)การชวยแกไขปญหาและบริจาคน้ําทวมรวมกับจังหวัดมหาสารคาม โดยการตอเรือ
ทองแบน เพื่อมอบใหกั บสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และองคการบริหารสวนตําบลเกิ้งไปใชในการ
ชวยเหลือชุมชน
8.4) การสงมอบของชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
8.5) การผลิต EM และ EM Ball เพื่อบําบัดน้ําเสียใหกับพื้นที่น้ําทวม
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7. บทสรุป
จากดําเนินภารกิจในชวงการดําแหนงอธิการบดีของรองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปปโต และ
ดําเนินการบริหารมหาวิทยาลัย ชวงป 25512555 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสําเร็จ
และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด เนื่องจากจะเห็นไดจากขอมูลสถิติของบทความที่อยูในฐานขอมู ล
สากลทั้งในสวนของอาจารยและนิสิตมีพัฒนาการดีขึ้นมาโดยลําดับ ถึงแมวาจํานวนผลงานการตีพิมพระดับ
นานาชาติของมหาวิทยาลัยจะยังหางจากมหาวิทยาลัยกลุมวิจัยชั้นนําของไทยอยูพอสมควร แตในขณะที่
มหาวิท ยาลัยมี อ าจารยในมหาวิท ยาลัยประมาณ 1,000 คน และจุดเริ่ม ตนของการตั้ง มหาวิท ยาลัยก็ มี
ระยะเวลาที่หางจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา และเมื่อคิดจากอัตราการเพิ่มขึ้นก็จะเห็นไดวาอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผลงานดัง กลาวของมหาวิท ยาลัยมีตัวเลขที่ อ ยูในลําดับ ตนๆ ของมหาวิท ยาลัยในประเทศไทย สงผลให
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับการยอมรับและการจัดอันดับจากแหลงตางๆ

อยางไรก็ตาม เพื่อใหผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ภายใตการ
บริหารทรัพยากรที่ใชในการบริหารจัดการที่มีอยางจํากัด เชน การไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินแบบคงที่
ภาวะของประชากรในวัยเรียนที่มีจํานวนลดลง ดังนั้น การพึ่งพาตนเองจึงเปนโจทยใหญของมหาวิทยาลัยที่
จะตองสรางความอยูรอดและความยั่งยืนใหกับมหาวิทยาลัยโดยจะตองบริหารผลการดําเนินงานขององคกร
ใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด รวมทั้งเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของสากล จึงเปนสิ่งที่
มหาวิทยาลัยจะตองวางแผนและปรับกลยุทธในการดําเนินงานอยูเสมอ โดยในป 2554 มหาวิทยาลัยไดมี
การแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2555–2559) ใหมีความเหมาะสมสอดคลองและเชื่อมโยง
กับปรัชญา จุดเนนมหาวิทยาลัยคือ กลุมผลิตบัณฑิตปริญญาตรี (กลุม ข) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) แผนพัฒนาการศึกษาและนโยบายสภามหาวิทยาลัย ที่มีการการบูรณา
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การการดําเนินงานเพื่ อ ตอบเงื่อ นไขและเกณฑ ก ารประเมิ น ตางๆ เชน เกณฑ ป ระเมิ นประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. เกณฑประเมินประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เกณฑประเมินของสํานักงาน
ก.พ.ร. และเกณฑ ก ารพัฒ นาสถาบันสูส ากล เปนตนเพื่ อ เปนการลดภาระในการดําเนินงานที่ จ ะตอ ง
ดําเนินงานซ้ําซอนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย จะถูกถายทอด
ไปสูการปฏิบัติโดยการมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวของและสอดคลองกับใหกับคณะ/หนวยงานและหนวยงาน
จะตองนําไปจัดทําเปนแผนกลยุทธของหนวยงานรองรับ จากนั้นจะนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และมีการมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบใหกับคณะ/หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อนําไปเปนสูการวางเปาหมายการดําเนินงานของหนวยงานที่จะดําเนินการในแตละป และมี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการดําเนินงานในแตละภารกิจตามยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินงาน
ของหนวยงาน รวมทั้ งการถายทอดไปสูการปฏิบัติที่มี การมอบหมายไปสูระดับตัวบุคคลเพื่อนําไปสูการ
ประเมินผลงานรายบุคคล และการจัดสรรสิ่งจูงในหรือการพิจารณาความดีความชอบตอไป
ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมา มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนและนิตยสารตางๆ
มาถายทํารายการอยูเสมอ ดังนั้น จะเห็นไดวาจากการที่มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการพยายามปรับปรุง
แกไขจุดออนและขอบกพรอง และกําหนดแนวทางในการพัฒนาภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัย นั้น สงผล
ใหมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาโดยลําดับ รวมทั้งมีผลการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑ รวมทั้ง การไดรับการยอมรับ การจัดอันดับ และการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ดังนี้
1) การจัดอันดับจาก SCImago Institutions Ranking (SIR) World Report : Global
Ranking
SCImago Institutions Ranking (SIR)เปนการจัดอันดับสถาบันที่มี ผ ลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติเปนหลักในการวิเคราะหความแข็ง แกรงทางวิชาการเชิง เปรียบเที ยบของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
ซึ่ ง จะไม ไดนับ เฉพาะมหาวิท ยาลัย แตจ ะนับ สถาบันเฉพาะทางดวย เช น สถาบันเทคโนโลยี วิท ยาลั ย
โรงพยาบาล เปน ต น โดยมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามได รั บ การจั ด อั นดั บ ตั้ ง แต ป 2010 โดยป 2010
มหาวิ ท ยาลั ย ติ ด 1 ใน 12 แห ง ระดั บ ประเทศและอยู ใ นอั น ดั บ 2,807 ของโลก และในป 2011
มหาวิท ยาลัย ติด 1 ใน 11 แหง ระดับ ประเทศ และอยูในอั นดับ 2,867 ของโลก สวนล าสุดป 2012
มหาวิทยาลัย ติด 1 ใน 11 แหงระดับประเทศ และอยูในอันดับ 2,863 ของโลก ซึ่งถือวามีพัฒนาการที่ดีมา
โดยลําดับ
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ซึ่ง พบวา ตั้ง แตป 2010 (2553) มหาวิท ยาลัยมหาสารคามเริ่ม ไดรับ การจัดอั นดับ จาก
SCImago Institutions Ranking (SIR) ดังนี้
อันดับในประเทศ (อันดับโลก)
2012
2011
2010

สถาบัน/องคกร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1(480)
2 (538)
3 (924)
4 (1153)
5 (1185)
6 (1293)
7 (1341)
8 (1449)
9 (1850)
10 (2478)
11 (2863)
12 (3014)
13 (3124)

1 (492)
2 (521)
3 (914)
5 (1241)
4 (1170)
7 (1665)
6 (1288)
8 (1665)
9 (2409)
10 (2618)
11 (2867)
12 (2942)
n/a

1 (527)
2 (539)
3 (981)
5 (1416)
4 (1298)
7 (1763)
6 (1462)
8 (1780)
9 (2220)
10 (2562)
12 (2807)
11 (2806)
n/a

2) การจัดอันดับจาก QS World University Ranking
Quacquarelli Symonds หรื อ QSเป น บริ ษั ท เอกชนที่ ทํ า ธุ ร กิ จ ในด า นการศึ ก ษ า
ในประเทศอังกฤษก อตั้งในป พ.ศ. 2533 โดย NunzioQuacquarelliโดยบริษัท มีการใหข อมูลในดา นการศึกษา
รวมถึงจัดทําอันดับมหาวิทยาลัยในชื่อ QS Top Universities QS Asian Universities Ranking จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย โดยมีเกณฑคาน้ําหนักในการพิจารณาใหคะแนนจาก 4 หลักเกณฑ คือ
1)คุณภาพงานวิจัย (Research Quality) ประเมินโดยผูรวมวิชาชีพ (Peer Review) ไดแก อาจารย
นักวิชาการนักวิจัยทั่วทั้งเอเชีย (คาน้ําหนักประเมินรอยละ 30) + สัดสวนจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตอ
อาจารย (คาน้ําหนักประเมินรอยละ 15) + สัดสวนการอางอิงตอผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (คาน้ําหนักประเมิน
รอยละ 15) (Research Quality – Asian Academic Peer Review 30% + Papers per Faculty 15% +
Citations per Paper 15%)
2)คุณภาพการจัดการเรียนการสอน(Teaching Quality) ประเมินจากสัดสวนจํานวนนักศึกษาตอ
อาจารย (คาน้ําหนักประเมินรอยละ 20) (Teaching Quality  Student Faculty Ratio 20%)
3)คุณภาพบัณฑิต (Graduate Employability) การได งานทํ าของบัณฑิต และความพึงพอใจของ
นายจาง ไดรับการประเมินจากผูจางงานในเอเชีย(คาน้ําหนักประเมินรอยละ 10) (Graduate Employability 
Asian Employer Review 10%)
4)ภาพลักษณความเปนนานาชาติ (Internationalization) ประเมินจากสัดสวนจํานวนอาจารยชาว
ต า ง ประเทศ (ค า น้ํ า หนั ก ประเมิ น ร อ ย ละ 2.5)
+ สั ด ส ว นจํ า นวนนั ก ศึ ก ษาต า ง ชาติ
(คาน้ําหนักประเมินรอยละ 2.5) + จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ (คาน้ําหนักประเมินรอยละ 2.5) +
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังตางประเทศ (คาน้ําหนักประเมินรอยละ 2.5)(International  International
Faculty 2.5% + International Students 2.5% + Inbound Exchange Students 2.5% + Outbound
Exchange Students 2.5%)

58

ประวัติและผลงานของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปปโต

โดยใช 6 ตัวชี้วัด ในการประเมิน ไดแก
(1) ชื่อเสียงดานวิชาการ (40%)
(2) ชื่อเสียงและความพึงพอใจของนายจาง (10%)
(3) อัตราสวนอาจารยตอนิสิต (20%)
(4) การอางอิงตออาจารย (20%)
(5) จํานวนอาจารยชาวตางชาติ (5%)
(6) จํานวนนิสิตชาวตางชาติ (5%)
ทั้งนี้ พบวาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย QS เปนดังนี้
Year
2009
2010
2011
2012

Asian Rank


201+
301+

Thai Rank


14+
13+

Score (100)


19.30
18.53

3) การจัดอันดับจาก QS Star Ratings
QS ไดเพิ่มรูปแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเพิ่มเติมในป ค.ศ. 2011 โดยมีรูปแบบการ
ประเมินผลทางการศึกษาโดยใชรูปแบบของดาวระดับตางๆ (QS Stars) ซึ่งระดับของ QS Stars นั้นมีอยู
ดวยกั น 5 ระดับ ซึ่งวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยแตกตางกันโดยเกณฑในการจัดอันดับ ดวยดาวนี้ มีการ
ประเมินจาก 8 เกณฑ ไดแก คุณภาพของการวิจัย การสอนที่มีคุณภาพ การจางงานบัณฑิตโครงสรางพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย ความเปนนานาชาติ นวัตกรรมและการถายทอดความรูภารกิจในการสอนและความเปน
สถาบันเฉพาะทางซึ่งแตล ะเกณฑก ารประเมินมีรูปแบบการใหคะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเปนของ
ตัวเองซึ่งใชสัญลักษณดวงดาวแทนการประเมินผล ดังนี้
มหาวิทยาลัย 1 ดาว(«)
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 1 ดวงจะเปนมหาวิทยาลัยที่มีองคประกอบสําคัญที่
จําเปนในการใหบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับนักเรียนของตนเองและในหลายกรณีมาจากสถาบันที่
สรางชื่อเสียงใหกับประเทศของตนเอง โดยมหาวิทยาลัย 1 ดาวมักจะมีการจัดตั้งขึ้นในเวลาประมาณ 20 ป
และถูกวางตําแหนงใหเปนผูนําและมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาประเทศอยางรวดเร็ว
มหาวิทยาลัย 2 ดาว (««)
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 2 ดวงจะเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของชื่อเสียง
และงานวิจัยระดับชุมชนทองถิ่นและประเทศและมักจะมีการกลาวถึงในแวดวงการศึกษาระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย 3 ดาว(«««)
โดยทั่วไปมหาวิท ยาลัยที่ มีร ะดับ ดาว 3 ดวงจะเปนมหาวิท ยาลัยที่มี ความรูจัก กั นดี
ระดับชาติ และไดรับการยอมรับในระดับสากลโดยเปนสถาบันที่มี ชื่อเสียงในดานการวิจัยและบัณฑิตที่ มี
ความสามารถจากการประเมินผลของนายจาง
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มหาวิทยาลัย 4 ดาว (««««)
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวงเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนสากลสูงและมี
ความเปนเลิศในดานผลงานวิจัยและการเรียนการสอนมีสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับนักเรียนและคณาจารย
มหาวิทยาลัย 5 ดาว(«««««)
มหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 5 ดวงเปนมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
ทั่วโลกในเรื่องของความกวางขวางของพื้นที่ ชื่อเสียงที่ไดรับการยอมรับระดับสูงมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ทันสมัยมีงานวิจัยและคณาจารยที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในระดับสากล
มหาวิทยาลัยมหาสารคามถือเปนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแหงแรกที่เขารวมการประเมิน
กับ QS Star Ratings ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554 และไดรับผลการประเมินอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2555 ที่ผานมามหาวิทยาลัยถือวาการเขารับการประเมินดวยตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆอีกกวา 100 แหง ทั่วโลกจะทําใหเห็นผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกั บ
มหาวิท ยาลัยอื่นๆทั่วโลกเสมือ นกระจกเงาสะทอ นตัวเองและสามารถนํามาเปนแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงการทํางานของมหาวิทยาลัยในอนาคต
ทั้งนี้ พบวาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย QS Star Ratings เปนดังนี้

4) การจัดอันดับจาก Webometrics Ranking of World Universities
การจัด อั นดับ ของ Webometricsจัดทํ า ขึ้นเพื่ อ แสดงความตั้ง ใจของสถาบันต างๆ ในการ
เผยแพรความรูสูเว็บและเปนความริเริ่มเพื่อสงเสริมการเขาถึงความรูอยางเปดกวาง (Open Access) ทั่วโลก
อันดับ Webometricsจะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน เพื่อใชรวมกับ
ตัวชี้วัดอื่นๆในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน โดยจะจัดอันดับปละ 2 ครั้ง ไดแก เดือนมกราคมและ
เดือนกรกฎาคม
Webometricsมีเกณฑคาน้ําหนักในการพิจารณาใหคะแนนจาก4 หลักเกณฑ ดังนี้
1) Visibilityคือ จํานวน webpage ทั้งหมดของสถาบันใน domain เดียวกันที่ไดรับการ
เชื่อมโยง (link) จาก website อื่นที่สืบคนโดยใช Yahoo search engines คาน้ําหนักคิดเปน 50%
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2) Sizeคือ จํานวน webpage ทั้งหมดของสถาบันใน domain เดียวกั นที่ไดรับ การ
เชื่อมโยง (link) จาก website อื่นที่สืบคนโดยใช Yahoo search engines คาน้ําหนักคิดเปน 50%
3) Rich Filesคือ จํานวนแฟมขอมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ทั้งหมดที่อยูภายใน
domain เดียวกัน ในรูปของ Acrobat (pdf), PostScript (ps), MS Word (doc) และ MS Powerpoint
(ppt) คาน้ําหนักคิดเปน 15%
4)Scholar คือ จํานวนบทความวิชาการและการอ างอิ ง บทความทางวิชาการที่ ปรากฏ
ภายใน domain ของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบคนไดดวย Google Scholar คาน้ําหนักคิดเปน 15%
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2012 Webometrics ไดมีการปรับเปลี่ยนเกณฑที่ใชในการจัด
อันดับ ใหม โดยมีเกณฑการจัดอันดับ 4 ตัวชี้วัด คือ
1)Presenceจํานวนหนาเว็บของมหาวิทยาลัยภายใตโดเมนmsu.ac.th ที่ทําดรรชนีโดยกู
เกิล (Google) มีคาถวงน้ําหนักรอยละ 20
2)Impactจํานวนลิงคภายนอกที่ลิงคมาเว็บไซตมหาวิทยาลัย มีคาถวงน้ําหนักรอยละ 50
3)Opennessจํานวนไฟลเอกสาร (.pdf, .doc, .docx, .ppt) ที่ นําเสนอบนเว็บ ไซต
มหาวิทยาลัย และอางอิงไดจากGoogle Scholarมีคาถวงน้ําหนักรอยละ 15
4)Excellenceจํ า นวนบทความวิ ช าการตี พิ ม พ ใ นวารสารนานาชาติ มี ค า ถ ว งน้ํ า หนั ก
รอยละ 15
โดยพบวาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย Webometricsเปนดังนี้
Year

World South Thai
Position
Rank East Asia Rank
Presence/ Impact/ Openness/ Excellence/
Rank
Size
Visibility Rich Files
Scholar

Jul 2012*

1,026

36

15

275

867

2,072

2,245

Jan 2012

727

21

10

117

384

2,363

2,242

Jul 2011

1,101

26

13

306

1,293

962

1,571

Jan 2011

1,254

44

17

546

1,306

1,104

2,797

Jul 2010

1,618

43

18

1,169

1,700

1,542

2,957

Jan 2010

1,470

38

20

1,542

1,547

1,572

1,905

Jul 2009

1,443

35

20

N/A

N/A

N/A

N/A

Jan 2009

1,393

31

18

841

1,741

2,634

1,162

* อันดับของเอเชีย คือ อันดับที่ 226 ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย
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สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย Webometrics ณ เดือนกรกฎาคม 2012 ดังนี้
Thai South World
Rank East Asia Rank
Rank

Position
Impact Openness Excellence
Rank
Rank
Rank

University

Presence
Rank

Chulalongkorn University
Mahidol University
Kasetsart University
Chiang Mai University
KhonKaen University
Prince of Songkla University
Thammasat University
King Mongkut's University of
Technology Thonburi
King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang
Suranaree University of
Technology
Naresuan University
Burapha University
Ramkhamhaeng University
King Mongkut's University of
Technology North Bangkok
Mahasarakham University
Srinakharinwirot University
Silpakorn University
Assumption University of
Thailand
Asian Institute of Technology
Thailand
Rajamangala University of
Technology PhraNakhon
Ubonratchathani University

358
292
47
195
72
76
170
806

68
180
174
178
263
605
312
487

483
373
387
1299
1156
642
1253
1387

562
529
1161
811
1109
1113
1346
905

858

323

2017

1538

575

357

1987

1743

524
175
142
781

254
422
225
333

2386
2717
3613
2243

2004
2245
2661
2661

275
590
249
1220

867
959
2007
803

2072
1477
2186
1394

2245
2196
1854
3806

5275

1907

1755

1178

791

394

2410

5203

619

1164

3169

3231

1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
8
9
13
14
17

169
246
299
383
436
499
514
596

9

20

697

10

23

725

11
12
13
14

24
28
30
33

750
872
894
959

15
16
17
18

36
37
48
50

1026
1031
1296
1365

19

52

1414

20

56

1497

21

58

1568

22

60

1611 Rajamangala University of
Technology Isan

825

434

2943

5203

23
24

62
67

1688 Walailak University
1842 Maejo University

820
517

1648
2272

2638
2301

3147
3394

25

73

1927 Mahanakorn University of
Technology

1806

2436

4078

2058
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5) การจัดอันดับGreenUniversity Rankings
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดย UI Green Metric Ranking of
World Universitiesจัดโดย University of Indonesia หรือ UIเปนกลไกเพื่อสงเสริมใหสถาบันการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกไดจัดทํานโยบายและจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหเกิด
ความยั่ง ยืนและเอื้อ ตอการลดผลกระทบที่กอ ใหเ กิดภาวะโลกรอ นโดยคํานึง ถึงการอนุรักษพ ลังงาน การ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ดี รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานทดแทน
ซึ่งเกณฑก ารตัดสินไดคํานึงถึง การจัดทํานโยบาย การพัฒนาระบบการจัดการ กิ จกรรมการ
สง เสริมใหเ กิ ดการรับรูและการนําระบบไปสูก ารปฏิบัติใหครบถวนภายในมหาวิท ยาลัย มี เกณฑ ก ารให
คะแนน 5 ดาน คือ 1) สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูป โภค 2) การจัดการพลัง งานและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 3) การจัดการขยะ 4) การใชน้ํา และ 5) การจัดการระบบขนสง
ทั้งนี้ พบวาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย Green University Rankings
เปนดังนี้
Thai Rank (World Rank)
2012
2011
1 (36)


School Name
Mahidol University
King Mongkut's University of Technology Thonburi

2 (38)

2 (47)

Chulalongkorn University

3 (41)

3 (70)

Kasetsart University

4 (44)

1 (46)

Mahasarakham University

5 (71)

4 (126)

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

6 (175)

5 (141)

Burapha University

7 (195)

6 (151)
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โดยสรุปการไดรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากแหลงการจัดอันดับที่ไดรับ
การยอมรับในระดับสากล ตั้งแตป 2009 – 2012 มีดังนี้
อันดับโลก (อันดับในประเทศ)
World (Thailand)
สถาบัน/องคกรจัดอันดับ
2009
2010
2011
2012
QS World University Ranking


693
N/A
(N/A)
QS Stars Ratings


3 stars
3 stars
Webometrics Ranking of World
Universities
SCImago Institutions Ranking

Jul 1,443 (20)
Jan 1,393(18)

Jul 1,618(18)
Jan 1,470(20)

Jul 1,101(13)
Jan 1,254(17)

Jul 1,026(15)
Jan 727(10)



2,807(12)

2,867(11)

2,863(11)

UI GreenMetric World University
Ranking





126(4)

71(5)

6) ผลประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายในเปนการดําเนินการตามขอกําหนดของพระราชบัญญั ติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553ซึ่งกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตองดําเนินการวางระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน และจัดใหมีการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตาม
หลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด ทุกปการศึกษา ทั้งนี้ จากการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ผลประเมินประกันคุณภาพภายใน ชวง 6 ป ที่ผานมา
เปนดังนี้
องคประกอบ

ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ป 2554
คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ
(เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ
5.00)
5.00)
5.00)
5.00)
5.00)
5.00)
1. ปรัชญาปณิธาน 4.17
ดี
4.17
ดี
3.33 พอใช 3.33 พอใช 4.00 ดี 5.00 ดีมาก
วัตถุประสงค
และแผนการ
ดําเนินงาน
2. การเรียนการ 2.82 พอใช 2.43 ตอง 2.57 พอใช 3.47 พอใช 2.97 พอใช 3.97
ดี
สอน
ปรับปรุง
3. กิจกรรมการ 3.33 พอใช 2.50 ตอง 3.33 พอใช 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก
พัฒนานิสิต
ปรับปรุง
นักศึกษา
4. การวิจัย
4.00
ดี
4.33
ดี
4.67 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.29 ดี 4.54 ดีมาก
5. การบริการ
4.58 ดีมาก 4.17
ดี
5.00 ดีมาก 4.67 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก
วิชาการแกสังคม
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องคประกอบ

ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ป 2554
คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ
(เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ (เต็ม คุณภาพ
5.00)
5.00)
5.00)
5.00)
5.00)
5.00)
6. การทํานุบํารุง 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก
ศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและ 2.97 พอใช 3.70
ดี
3.70
ดี
4.82 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.04
ดี
การจัดการ
8. การเงินและ
3.33 พอใช 1.67 ตอง 1.67 ตอง 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก
งบประมาณ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
9.ระบบและกลไก
3.33 พอใช 2.78 พอใช 3.88
ดี
5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก
การประกันคุณภาพ

เฉลี่ยทุก
มาตรฐาน

3.37

3.25

3.50

4.38

4.12

ดี

4.41

หมายเหตุ
1) ปการศึกษา 25492552 สกอ. กําหนดคาคะแนนผลประเมินเต็ม 3.00 แตใชหลักการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ กรณี เมื่อคิดคาคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5.00
2) ปการศึกษา 25532554 สกอ. ปรับเปลี่ยนตัวบงชี้และเกณฑการประเมินใหม และปรับชวงการให
คะแนนเปน 5 ระดับ (เต็ม 5.00)
ผลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 25492554
(ระดับคุณภาพ)

5.00
4.00
3.00
2.00

2.02

1.95

2.10

ป 2549

ป 2550

ป 2551

2.63

4.15

ป 2552

ป 2553

4.41

1.00

ระดับคุณภาพ

ป 2554

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
 ปการศึกษา25492552 เปนเกณฑประเมินแบบเดิม (คะแนนเต็ม 3) โดยมีเกณฑการประเมิน
• นอยกวาหรือเทากับ 1.50 = ยังไมไดคุณภาพ
• 1.51 – 2.00
= ไดคุณภาพในระดับพอใช
• 2.01 – 2.50
= ไดคุณภาพระดับดี
• 2.51 – 3.00
= ไดคุณภาพระดับดีมาก
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 ปการศึกษา25532554 สกอ. ปรับปรุงเกณฑการประเมินใหม เปน 5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5)
• นอยกวาหรือเทากับ 1.50 = ตองปรับปรุงเรงดวน
• 1.51 – 2.00
= ไดคุณภาพในระดับปรับปรุง
• 2.01 – 3.50
= ไดคุณภาพระดับพอใช
• 3.51 – 4.50
= ไดคุณภาพระดับดี
• 4.51 – 5.00
= ไดคุณภาพระดับดีมาก
7) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอกเปนการดําเนินการตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553ซึ่งกําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตองดําเนินการกําหนด
หลักเกณฑและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันการศึกษาทุกแหง ทุก 5 ป (นับจากป
สุดทายที่สถาบันการศึกษารับการประเมิน) ทั้งนี้ จากการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ทั้งจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการวางยุทธศาสตรในการ
พัฒนาที่มีจุดมุงหมายเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานและไดรับการรับรองฯ
พบวา ผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (เปนการประเมินผลงานตั้งแตปการศึกษา 25492553) เปน
ดังนี้
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับการประเมินทั้งสิ้น 18
ตัวบงชี้(ใหญ) (รวม 20 ตัวยอย)
1. ผลประเมินระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย) พบวา
1.1) เมื่อพิจ ารณาผลการประเมินตัวบงชี้พันธกิ จหลัก 11 ตัวบง ชี้ มหาวิทยาลัยมีผ ลการ
ประเมินอยูในระดับดีมาก มีคาคะแนนเทากับ4.62
1.2) เมื่อพิจารณาผลการประเมิน 18 ตัวบงชี้ มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก
มีคาคะแนนเทากับ 4.52
ทั้งนี้ โดยพบวา ตัวบง ชี้ที่รับ ประเมิ นสวนใหญอ ยูในระดับดี 7 ตัวบงชี้ (รอยละ 35)
และดีมาก 11 ตัวบงชี้ (รอยละ 55) โดยมีตัวบงชี้ที่อยูในระดับพอใช2 ตัว คือ
ตัวบง ชี้ที่ 7 ผลงานทางวิชาการที่ไดรับ การรับ รองคุณภาพ (บทความวิชาการ และ
หนังสือ/ตําราของอาจารย) (คะแนน 3.09)
ตัวบง ชี้ที่ 17 การพั ฒ นาคณาจารย (วุฒิปริญ ญาเอก และตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย) (คะแนน 2.98)
คะแนน ระดับ
ประเมิน คุณภาพ

ตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบTQF
3. ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
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4.26
4.04
5.00

ดี
ดี
ดีมาก
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ตัวบงชี้
4. ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรบั การตีพิมพหรือเผยแพร
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรบั การตีพิมพหรือเผยแพร
6. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ(บทความทางวิชาการ และหนังสือ/
ตํารา)
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
8. การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย
9. การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบงชี้ (1)
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบ ริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย(วุฒปิ ริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ)
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง โดยตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
16. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
18. ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆของสถาบัน
ประเด็นที่ 1 สวัสดิภาพนิสิต
ประเด็นที่ 2 โครงการพระราชดําริ (ไหม+ใบลาน)
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบงชี้ (2)
หมายเหตุ (1) และ (2) ตองไดคาเฉลี่ย ≥ 3.51
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คะแนน ระดับ
ประเมิน คุณภาพ
5.00
ดีมาก
4.53
4.88
3.09

ดี
ดีมาก
พอใช

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.62

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.20
3.94
2.98

ดี
ดี
พอใช

4.12

ดี

5.00
4.27
5.00

ดีมาก
ดี
ดีมาก

5.00
5.00
4.52

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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2. ระดับคณะวิชา มีคณะวิชาที่รับการประเมินทั้งสิ้น 20 คณะวิชา พบวา
2.1) เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวบงชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบงชี้ พบวา มีคณะวิชา
ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี จํานวน 12 คณะวิชา (รอยละ 60) และมีคณะวิชาที่มีผลการประเมินอยู
ในระดับดีมาก จํานวน 8 คณะวิชา (รอยละ 40) ประกอบดวย
(1) คณะวัฒนธรรมศาสตร
(คะแนน 4.92)
(2) วิทยาลัยดุริยางคศิลป
(คะแนน 4.92)
(3) คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร
(คะแนน 4.79)
(4) คณะการบัญชีและการจัดการ
(คะแนน 4.67)
(5) คณะศึกษาศาสตร
(คะแนน 4.63)
(6) คณะวิทยาศาสตร
(คะแนน 4.59)
(7) คณะวิศวกรรมศาสตร
(คะแนน 4.58)
(8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
(คะแนน 4.55)
2.2) เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น 18 ตัว บง ชี้ พบวา มี คณะวิชาที่ มี ผ ลการ
ประเมินอยูในระดับดี จํานวน 12 คณะวิชา (รอยละ 60) และมีคณะวิชาที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี
มาก จํานวน 8 คณะวิชา (รอยละ 40) ประกอบดวย
(1) คณะวัฒนธรรมศาสตร
(คะแนน 4.75)
(2) คณะศึกษาศาสตร
(คะแนน 4.67)
(3) วิทยาลัยดุริยางคศิลป
(คะแนน 4.67)
(4) คณะการบัญชีและการจัดการ
(คะแนน 4.60)
(5) คณะวิศวกรรมศาสตร
(คะแนน 4.58)
(6) คณะวิทยาศาสตร
(คะแนน 4.57)
(7) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
(คะแนน 4.57)
(8) คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร
(คะแนน 4.56)

(คะแนนเต็ม)

สรุปพัฒนาการของผลประเมินประกันคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ตามข อ กํ า หนดของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึก ษา พ.ศ. 2553ซึ่ งพบวา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 1 – รอบที่ 3
ของมหาวิทยาลัย เปนดังนี้
5
4
3
2
1

4.27

รอบ 1

รอบ 2
คะแนนผลประเมิน

คะแนนเต็ม
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4.52

รอบ 3
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หมายเหตุ
1) การประเมินคุณภาพภายนอก จะประเมินทุก 5 ป (รอบ 3 ตั้งแต ปการศึกษา 25492553)
2) ผลประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบ 1 เปนการประเมินที่ไมมีการกําหนดคะแนนแตเปน
การประเมินเพื่อใหเห็นจุดแข็งและจุดออน เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่นําไปสูการปรับปรุงแกไข
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8) ผลประเมินการปฏิบัติราชการ จากสํานักงานก.พ.ร.
การประเมิ นคํารับ รองการปฏิบัติราชการ เปนการดําเนินการตามขอ กํ าหนดของพระราช
กฤษฎีก าวาดวยหลัก เกณฑและวิธีก ารบริห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ดี พ.ศ.2546ซึ่ งสํานัก งาน ก.พ.ร. เปน
หนวยงานหลักในการวางระบบ การกําหนดหลักเกณฑ และกําหนดกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการตางๆ ทุกปงบประมาณ
โดยสรุป ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปงบประมาณ พ.ศ. 25472555 ที่ ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กับสํานักงาน ก.พ.ร. มีผลการ
ประเมินดังนี้
(ระดับความสําเร็จ)

5
4

4.2752 4.6144 4.2866

3

4.1862
3.8169 3.7631

3.6614 4.0415 3.6165

2
1
ป 2547

ป 2548

ป 2549

ป 2550

ป 2551

ระดับความสําเร็จ

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
 ป 25472549สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหบ ริษัท ทริส เขามาเปนที่ปรึกษาและดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ป 25502552สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให สมศ. เขามาเปนที่ปรึกษา และกําหนดกรอบการ
ประเมินฯ และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ป 2553สํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูกําหนดกรอบการประเมินฯ และดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
 ป 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. สกอ. และ สมศ. บูรณาการกรอบการประเมินรวมกัน โดยการนํา
ผลประเมินของการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา2553 บางตัวมาเทียบเคียงการใหคะแนน
 ป 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. สกอ. และ สมศ. บูรณาการกรอบการประเมินรวมกัน และมีการ
กําหนดตัวชี้วัด 1 ตัว ที่เปนการนําผลคะแนนที่มาจากผลประเมินประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554
ระดับมหาวิทยาลัยมาใชในการประเมิน และกําหนดตัวชี้วัดนี้ใหมีคาน้ําหนัก 50%ของน้ําหนักทั้งหมด
 ป 2555 ยังเปนคะแนนที่มาจากผลการประเมินตนเอง ซึ่ งยัง ไมไดรับการตรวจประเมิ นจาก
สํานักงาน ก.พ.ร.
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9. รางวัลที่ไดรับในฐานะอธิการบดี ชวงการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป 2552–2555 ดังนี้
ป 2552 รางวัล “คนดีสังคมไทย” สาขาบริหารการศึกษา จัดโดยมูลนิธิเ พื่อ สังคมไทยและ
คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน นิตยสารเสนทางไทย
ป 2554 รางวัลระฆังทอง ครั้งที่ 4 สาขาผูทําคุณประโยชนตอสัง คม ประเภทขาราชการและ
องคกรจัดโดยสมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพแหงประเทศไทย(สว.
นท.)
ป 2554 รางวัล “นักบริหารดีเดนแหงป” สาขาบริหารการศึกษาจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและ
คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน นิตยสารเสนทางไทย
ป 2555 รางวัล “พระกินรี” จัดโดยโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” จัดโดย
สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)
ป 2555 รางวัล “นัก บริหารดีเ ดนแหงป” สาขาบริหารและพั ฒนาองคกร จัดโดยมู ลนิธิเ พื่ อ
สังคมไทย และคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน นิตยสารเสนทางไทย
ป 2555 รางวัล เชิ ดชู เ กี ยรติเ ปน ผูที่ มี ผ ลงานการปอ งกั นและแก ไขปญ หาอุ บั ติเ หตุ ท างถนน
ในระดับพื้นที่ ในงานสัมมนาอุบัติเหตุทางถนนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ป 2555 “เหลียว
หลังแลหนา พิชิตปญหาทุกขบนถนนคนอีสาน”จัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับคณะทํางานโครงการสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนํารอง(สอจร.) ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(ศวปถ.) และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.)
ป 2555 รางวัลศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 63 ป โดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ป 2555 รางวั ล ธรรมาภิ บ าล“สิ ง ห ท อง” จั ด โดยสมั ช ชานั ก จั ด รายการข า ววิ ท ยุ โ ทรทั ศ น
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)
ป 2555 รางวัล ผูบริหารสถาบันขงจื๊อดีเดนแหงประเทศไทย ประจําป 2555 โดย ฯพณฯ กวาน
มู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย เปนผูมอบรางวัล จัดโดย
สํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประจําประเทศไทย
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