ส่วนราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ส่ ว นราชการที่ จั ด ตั้ ง ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2538 และหน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2553 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 11/2552 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ได้แก่
1. ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ดังนี้
1.1 ให้กองที่เป็นส่วนราชการแบ่งกลุ่มงานภายใน ดังนี้
1.1.1 กองกลาง ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ
2) กลุ่มงานการประชุม
1.1.2 กองกิจการนิสิต ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต
2) กลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสติ
3) กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
1.1.3 กองบริการการศึกษา ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา
1.1.4 กองแผนงาน ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานงบประมาณ
2) กลุ่มงานกลยุทธ์สถาบัน
3) กลุ่มงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
1.2 ให้มีกองหรือหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในและแบ่งกลุ่มงานภายใน ดังนี้
1.2.1 กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2) กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
3) กลุ่มงานนิติการ
1.2.2 กองคลังและพัสดุ ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานการเงินและบริหารงบประมาณ
2) กลุ่มงานบัญชี
3) กลุ่มงานบริหารการพัสดุ
4) กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์
1.2.3 กองทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานทะเบียน
2) กลุ่มงานประมวลผล
3) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล
1.2.4 กองอาคารสถานที่ ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานบริการสาธารณูปการและซ่อมบารุง
2) กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม
3) กลุ่มงานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่

1.2.5 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย
2) กลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ
3) กลุ่มงานส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
4) กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ
5) ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม*
6) ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม*
7) ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม*
* ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

1.2.6 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
2) กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
3) กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
1.3 ให้มีกองหรือหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในและแบ่งกลุ่มงานภายใน ดังนี้
1.3.1 สานักตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
1.3.2 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2. แบ่งหน่วยงานภายในระดับคณะ ดังนี้
2.1 คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ดังนี้
2.1.1 สานักงานเลขานุการ
2.1.2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.1.3 ภาควิชาบริหารการศึกษา
2.1.4 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
2.1.5 ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
2.1.6 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
2.1.7 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ดังนี้
2.2.1 สานักงานเลขานุการ
2.2.2 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
2.2.3 ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
2.2.4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ปัจจุบันจัดการสอน
ภายใต้คณะวิทยาการสารสนเทศ)
2.2.5 ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง (ปัจจุบันจัดการสอนภายใต้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์)
2.2.6 ภาควิชาประวัติศาสตร์
2.2.7 ภาควิชาภูมิศาสตร์
2.2.8 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.2.9 ภาควิชารัฐศาสตร์ (ปัจจุบันจัดการสอนภายใต้วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
2.2.10 ภาควิชาบริหารธุรกิจ (ปัจจุบนั จัดการสอนภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ)

2.3 คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ดังนี้
2.3.1 สานักงานเลขานุการ
2.3.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์
2.3.3 ภาควิชาเคมี
2.3.4 ภาควิชาชีววิทยา
2.3.5 ภาควิชาฟิสิกส์
2.3.6 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันจัดการสอนภายใต้คณะวิทยาการสารสนเทศ)
2.4 คณะเทคโนโลยี ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ดังนี้
2.4.1 สานักงานเลขานุการ
2.4.2 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.4.3 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
2.4.4 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2.5 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
2.5.1 สานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
2.6 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
2.6.1 สานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
2.7 สานักวิทยบริการ
2.7.1 สานักงานเลขานุการสานักวิทยบริการ
2.8 สานักคอมพิวเตอร์
2.8.1 สานักงานเลขานุการสานักคอมพิวเตอร์
3. ส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2550 ประกอบด้วย
3.1.1 คณะการบัญชีและการจัดการ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะการบัญชีและการจัดการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562
ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานเลขานุการคณะ
2) งานบัญชี การเงินและพัสดุ
3) งานแผนและงบประมาณ
4) งานประกันคุณภาพ
5) งานวิชาการระดับปริญญาตรี
6) งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
7) งานวิจยั และวิรชั กิจ
8) งานศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ
9) งานอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และยานยนต์
10) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
11) งานพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม
12) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 2 ให้มีหน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้
1) สานักวิชาการ
2) สานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3) สานักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม
4) สานักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
5) สานักการจัดการศึกษาออนไลน์
6) สานักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
7) ศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ
8) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ
3) งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา
4) งานวิจยั และบริการวิชาการ
5) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต
ข้อ 2 ให้มีสานักวิชาการพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในคณะที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา โดยแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2) กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
3) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4) กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
5) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา – ทารก และการผดุงครรภ์
6) กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
3.1.3 คณะเภสัชศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานบริหารและธุรการ
2) งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ
3) งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
4) งานบริการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์
5) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต
ข้อ 2 ให้มีหน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้
1) สานักวิชาเภสัชศาสตร์

3.1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกอบด้วย
ข้อ 1 กลุ่มงานบริหารและแผน ประกอบด้วย
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานแผนและยุทธศาสตร์
ข้อ 2 กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการวิชาการ ประกอบด้วย
1) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
2) งานอาคารสถานที่และซ่อมบารุง
3) งานบริการวิชาการ
ข้อ 3 กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต ประกอบด้วย
1) งานวิชาการ
2) งานพัฒนานิสิต
3.1.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้แบ่งหน่วยงานภายใน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานธุรการและสารบรรณ
2) งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ
3) งานวิชาการ
4) งานแผนและงบประมาณ
5) งานบุคคล
6) งานประกันคุณภาพ
7) งานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่
ข้อ 2 ให้มีหน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้
1) สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.1.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การ
แบ่งหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานบริหารและธุรการ
2) งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ
3) งานนโยบายและแผน
4) งานบริการการศึกษา
5) งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
6) งานประกันคุณภาพ
7) งานวิจยั และวิเทศสัมพันธ์
ข้อ 2 ให้มีภาควิชา ดังนี้
1) ภาควิชาทัศนศิลป์
2) ภาควิชาศิลปะการแสดง

3.1.7 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2) กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
3) กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และพัฒนานิสติ
ข้อ 2 ให้มีภาควิชา ดังนี้
1) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
3) ภาควิชานิเทศศาสตร์
4) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5) ภาควิชาสื่อนฤมิต
6) ภาควิชาภูมสิ ารสนเทศ
3.1.8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
1. กลุ่มงานบริหารและทรัพยากรบุคคล
2. กลุ่มงานการเงิน พัสดุและนโยบายและแผนพัฒนา
3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการนิสิต
4. กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. กลุ่มงานบริหารเครื่องมือกลางและเทคโนโลยี
6. กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร
โดยให้มี ศูนย์บริการวิชาการสู่สังคม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
3.1.9 บัณฑิตวิทยาลัย ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
ข้อ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
1) ฝ่ายบริหารและธุรการ
2) ฝ่ายคลัง งบประมาณและพัสดุ
ข้อ 2 กลุ่มงานขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
1) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
2) ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร
3) งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 3 กลุ่มงานบริการการศึกษา ประกอบด้วย
1) ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและบทนิพนธ์
2) ฝ่ายจัดการศึกษาและทุน
3) ฝ่ายสารสนเทศ

3.1.10 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557
ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ดังนี้
1) งานบริหารและธุรการ
2) งานแผนและประกันคุณภาพ
3) งานวิชาการปริญญาตรี
4) งานการเงินและบัญชี
5) งานพัสดุและอาคารสถานที่
6) งานบุคคล
7) งานห้องสมุด
8) งานพัฒนานิสิต
9) งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์
10) งานบริการวิชาการ
11) งานบัณฑิตศึกษา
3.1.11 คณะแพทยศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานนโยบายและแผน
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานพัสดุ
4) งานการเจ้าหน้าที่
5) งานธุรการและยานยนต์
6) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
7) งานวิจยั และประกันคุณภาพ
8) งานกิจการนิสิต
9) งานประชาสัมพันธ์
10) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
11) งานวิชาการ
12) งานวิศวกรรมบริการและซ่อมบารุง
13) งานกิจการพิเศษ
14) งานวิเทศสัมพันธ์
ข้อ 2 ให้มีหน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาแพทยศาสตร์
2) สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
3) สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
4) สาขาวิชาบัณฑิตศึกษา
5) หน่วยแพทยศาสตรศึกษา
6) โรงพยาบาลสุทธาเวช

ข้อ 3 ให้แบ่งหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสุทธาเวช ตามข้อ 2(6) ดังนี้
1) งานอานวยการ
2) งานการแพทย์
3) งานการพยาบาล
4) งานเภสัชกรรม
5) งานเวชระเบียนและสถิติ
6) งานห้องปฏิบัติการ
7) งานรังสีวินิจฉัย
8) งานทันตกรรม
9) งานกายภาพบาบัด
10) งานเวชกรรมสังคม
11) งานโภชนาการ
12) งานพัฒนาคุณภาพ
13) งานประกันสุขภาพ
14) งานแพทย์แผนไทยประยุกต์
15) งานจ่ายกลาง
3.1.12 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
3) งานบริการการศึกษา พัฒนาคุณภาพนิสิต
4) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
5) งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ 2 ให้มีหน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้
1) สานักวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2) บัณฑิตศึกษา
3.1.13 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2554 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานวิชาการ
3) งานวิจยั และบริการวิชาการสังคม
4) งานประกันคุณภาพ
5) งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
ข้อ 2 ให้มีหน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้
1) สานักวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

3.1.14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
3) งานนโยบายและแผน งบประมาณ
4) งานประกันคุณภาพการศึกษา กพร. ความเสี่ยง และการจัดการความรู้
5) งานบริการการศึกษา
6) งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
7) โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
ข้อ 2 ให้มีหน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้
1) สานักวิชาการ
2) สานักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
3.1.15 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการวิทยาลัย ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานวิชาการและประกันคุณภาพ
3) งานกิจการนิสิต
ข้อ 2 ให้มีหน่วยงานภายในวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้
1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
3) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
3.1.16 สานักศึกษาทั่วไป ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการสานักศึกษาทั่วไป ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกอบด้วย
ข้อ 1 กลุ่มงานบริหาร และยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานยุทธศาสตร์
ข้อ 2 กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล ประกอบด้วย
1) งานวัดและประเมินผลการศึกษา
2) งานตารางเรียนและตารางสอบ
3) งานจัดสอบ
4) งานวิจยั
5) งานพัฒนาภาษาต่างประเทศ

ข้อ 3 กลุ่มงานสารสนเทศ ประกอบด้วย
1) งานบริการห้องเรียนรวมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2) งานพัฒนาสารสนเทศ
3) งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
4) งานพัฒนาอาจารย์
5) งานพัฒนานิสิต
3.1.17 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะ ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานบัญชี การเงินและพัสดุ
3) งานนโยบาย แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ
4) งานบริการและวิจัย
5) งานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต
ข้อ 2 ให้มีหน่วยงานภายในคณะที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้
1) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
3.1.18 คณะนิติศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย
ข้อ 1 ให้มีสานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
ข้อ 2 ให้มีภาควิชาในคณะนิติศาสตร์ ดังนี้
1) ภาควิชากฎหมายมหาชน
2) ภาควิชากฎหมายเอกชน
3.1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
3.1.20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
4. หน่วยงานอื่นที่เป็นโครงการและศูนย์ตา่ ง ๆ เช่น *
4.1 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
4.2 ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
4.3 ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพ
4.4 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
4.5 โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.6 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.7 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
4.8 ศูนย์เครื่องมือกลาง (หน่วยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
4.9 พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา
4.10 พิพิธภัณฑ์ต่อแตน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.11 ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4.12 ร้านยามหาวิทยาลัย

4.13 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.14 ศูนย์พัฒนาภาษา
4.15 ศูนย์จารึกอีสานและเอกสารโบราณ
4.16 ศูนย์บริการวิชาการ คณะบัญชีและการจัดการ
4.17 ศูนย์บริการทางการแพทย์
* ยังมีโครงการและศูนย์อื่นๆ ซึง่ อาจมีในสังกัดของคณะ/หน่วยงาน
5. หน่วยกิจการเสริมศึกษา ได้แก่
5.1 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.2 สานักบริการวิชาการ
6. โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง/ศูนย์บริการวิชาการจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่
6.1 จังหวัดอุดรธานี *
6.2 จังหวัดอุบลราชธานี *
* ปี 2562 มีนิสิตคงค้างของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้ง 2 ศูนย์ แต่ทั้งนี้ได้งดรับนิสิต
ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป) (ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

