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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30
กันยายน 2562 และได้ดาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด มหาวิทยาลัยได้มีการแปลง
แผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะ/
หน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น ไปตามบริ บ ทและภารกิ จ ของคณะ/หน่ ว ยงานนั้ น บั ด นี้
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง
กันยายน 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยได้สิ้นสุดการดาเนินงาน
และการประเมินผลแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล
คาอธิบายวิสัยทัศน์ :
เป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทีส่ ามารถผลิตบัณฑิตมีความรู้
คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และได้รบั การจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
1 ใน 10 ของประเทศ
บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล หมายถึง การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิ่น และองค์ความรู้
วิชาการที่ยกระดับมาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชัน้ สูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
ค่านิยมองค์กร

TAKASILA
T = Teamwork
A = Accountability
K = Knowledge Based and Local Wisdom
A = Academic
S = Sufficiency Economy
2

การทางานเป็นทีม
การได้รับการยอมรับ
การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความเป็นวิชาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
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I = Innovation
L = Learning Organization
A = Achievement

นวัตกรรม
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การมุ่งสู่ความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทนั สมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจยั และสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบั การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 เป้าหมายหลักของแผน
1) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และบูรณาการด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้ได้รับการจัด ตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับระดับสากล
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ รับ การจัด อัน ดับคุณภาพและมาตรฐานจากการจั ดอัน ดั บ ของ
สถาบันหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนี้
การจัดอันดับ
Round University Ranking (RUR)
Times Higher Education World University
Rankings
Times Higher Education University Impact
Rankings
Times Higher Education Asia University
Rankings
Times Higher Education Emerging Economies
University Rankings

ปี
ค.ศ.
2020
2019
2018
2020
2019
2018
2020
2019
2018
2020
2019
2018
2020
2019

3

โลก
766
783
779
1,001+
1,001+
401-600
201-300
401-500
351+

อันดับที่
เอเชีย เอเชีย อ/ต
401+
401+
-

ประเทศ
10
10
10
3ร่วม
3ร่วม
4ร่วม
2ร่วม
7ร่วม
7ร่วม
7ร่วม
6ร่วม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี
ค.ศ.
โลก
2018
Times Higher Education Golden Age University 2020 251-300
Rankings
2019
251+
2018
Scimago Institutions Ranking (SIR)*
2020
781
2019
757
2018
710
uni Rank University Ranking
2020
2,343
2019
1,426
2018
1,805
Webometrics Ranking of World University
2020/2 1,938
2020/1 2,008
2019/2 1,782
2019/1 2,140
2018/2 2,088
2018/1 2,029
การจัดอันดับ

The QS World University Ranking : ASIA

University Ranking by Academic Performance
)URAP(

UI GreenMetric World University Ranking
Nature Index Ranking**
ด้าน Chemistry และ Physical Sciences

2020
2019
2018
20192020
20182019
20172018
2020
2019
2018
2020
2019
2018

อันดับที่
เอเชีย เอเชีย อ/ต
315
315
309
580
660
55
632
45

ประเทศ
3ร่วม
3ร่วม
15
15
19
19
14
17
15
15
14
16
16
15

2,314

401-450
401-450
351-400
-

-

13ร่วม
13ร่วม
11
16

2,152

-

-

17

2,141

-

-

18

233
181
-

-

-

14
9
9ร่วม
8ร่วม
-

2) มหาวิทยาลัยบรรลุผลการดาเนินงานตามแผน ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้ยอละ 80
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายการด าเนิ น งานตาม แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด คิดเป็น (ร้อยละ 75.00) ผลปรากฏดังตาราง

4

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลการ
บรรลุ
หมายเหตุ
2563 ดาเนินงาน เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ (TQR) หลั ก สู ต รวิ ช าชี พได้ รับ การรับ รองจากองค์ก รวิ ช าชี พระดั บ ชาติ /นานาชาติ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.1) จานวนหลักสูตรได้รบั การรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ยกเลิกตัวชี้วัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ

1.1.2) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียน
100
ร้อยละ
การสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือ
97.81
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชี พ และทักษะการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกั บ
อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย

1.2.1) ร้อยละของคณะที่มีนิสิตสอบผ่าน English Exit Exam
ร้อยละ
ร้อยละ
13/21*100
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
40
61.90

1.2.2) ร้อยละของคณะที่มีนิสิตสอบผ่าน IT Exit Exam ตาม
ร้อยละ
ร้อยละ
10/19*100
เกณฑ์มาตรฐาน ตัง้ แต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป
50
52.63

1.2.3) (ระดับ) คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบ
ไม่น้อย
4.41
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป ตรี โท เอก)
กว่า 4.50
ประเมินจากผูใช้บัณฑิต)
เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ
ระดับ 5
ระดับ 5

1.3.1) ระดับความสาเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข

ร้อยละ
1.3.2) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีส่ ามารถเข้า
73.84
80
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชาที่สามารถ
นาไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน

2.1.1) จานวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
90
131
เชิงบูรณาการสหวิชา
เป้าประสงค์ที่ 2.2) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์

2.2.1) สัดส่วนจานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่อ 25,000 31,301.68
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ยุทธศาตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
5
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ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลการ
บรรลุ
หมายเหตุ
2563 ดาเนินงาน เป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการทางานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
และสังคม

ระดับ 4
3.1.1) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานชุมชนต้นแบบ*
ระดับ 5
ใ ช้ ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ
การศึกษา
3.1.2 สัดส่วนจานวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอก
ยกเลิกตัวชี้วัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ต่ออาจารย์ประจา
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ
3.2.1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
โรงพยาบาล

3.2.1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
ระดับ 5
ระดับ 5
ให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช

3.2.2) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
ระดับ 5
ระดับ 5
ให้บริการโรงพยาบาลสัตว์
ยุทธศาตร์ที่ 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ
ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 4.1) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสาน
วัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย

4.1.1) ร้อยละคณะที่มีการดาเนินงานโครงการ 1 คณะ 1
5
ระดับ 5
ใ ช้ ผ ล ก า ร
ศิลปวัฒนธรรม*
ป ร ะ เ มิ น
ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ
การศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 4.2) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง
คณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

4.2.1 จานวนผลงาน/โครงการทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5
ระดับ 5
ใ ช้ ผ ล ก า ร
ที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ป ร ะ เ มิ น
หรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม*
ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ
การศึกษา
ยุทธศาตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ระดับ 5
ระดับ 5
ราชการ

6
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ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลการ
บรรลุ
หมายเหตุ
2563 ดาเนินงาน เป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ 5.2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ

5.2.1) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Digital Campus
ระดับ
ระดับ
5
5
เป้าประสงค์ที่ 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

5.3.1) ระดับความสาเร็จของการบริหารงบประมาณให้มี
ระดับ 5
ระดับ
ประสิทธิภาพ
5
เป้าประสงค์ที่ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ

5.4.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
ร้อยละ
49
50.53
ยุทธศาตร์ที่ 6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 6.1) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล
ด
ได้รับการจัด

6.1.1) มหาวิทยาลัยที่ได้รบั การจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐาน อัได้นรดัับบการจั
ไม่น้อย
อั
น
ดั
บ
มากกว่
า
กว่
า
4
การศึกษาในระดับสากล
หน่วยงาน

4 หน่วยงาน

ยุทธศาตร์ที่ 7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้ า ประสงค์ ที่ 7.1) มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วและเป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ

7.1.1 ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีทผี่ ่านมา
ลดลง
ร้อยละ
18.32
หมายเหตุ : * หมายถึง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่ต้องออกชุมชนได้ ดังนั้น จึงใช้ผลการดาเนินงานตามผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่วนที่ 2
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ต้ องด าเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการทั้ ง สิ้ น 35 ตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก มี ค่ า คะแนนเท่ า กั บ 4.8026
มีตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติราชการ จานวน 26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 74.28 ผลปรากฏดังตาราง
สรุปผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จาแนกรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

จานวน
ตัวชี้วัด

คะแนน

1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพภายใต้การจัดเรียน
การสอนในหลักสูตรที่ทนั สมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และ
มาตรฐานของชาติและสากล
2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม
3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ
ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล
6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบั การยอมรับ
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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รวม

10

4.7005

บรรลุ
เป้าหมาย
8

คิดเป็น
ร้อยละ
66.67

5

5.0000

5

100.00

4
2

4.6250
5.0000

3
2

75.00
100.00

8

4.5748

4

50.00

2

5.0000

2

100.00

2

5.0000

2

100.00

35

4.8026

26

74.28

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการ จาแนกตามช่วงคะแนน ได้ดังนี้

ผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณ จากทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
ตัวชี้วัดทีไ่ ด้คะแนนเท่ากับ 0.0000 - 1.9999
ตัวชี้วัดทีไ่ ด้คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999
ตัวชี้วัดทีไ่ ด้คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999
ตัวชี้วัดทีไ่ ด้คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999
ตัวชี้วัดทีไ่ ด้คะแนนเท่ากับ 5.0000

คะแนน 0.0000-1.9999 , (5.72%X

จานวนตัวชี้วัด
2
0
2
5
26

ร้อยละ
5.72
0.00
5.72
14.28
74.28

คะแนน 2.0000-2.9999, (0.00)
คะแนน 3.0000 3.9999,(5.72%)

คะแนน 4.00004.9999, (14.28%)

คะแนน 5.0000,(74.28 %)

แผนภูมิ 1 แสดงสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด จาแนกตามช่วงคะแนน
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563
คิดเป็น
ร้อยละ

จานวนตัวชี้วดั

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละ

จานวนตัวชี้วดั

บรรลุเป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละ

1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภายใต้การจัดเรียน
การสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานของ
ชาติและสากล
2) พัฒนาการวิจยั และ
สร้างสรรค์เพื่อ
สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและ
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม
3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการแก่
สังคม
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมที่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม
5) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล
6) ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
ให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล
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4.6682

9

75.00

14

4.5016

10

71.43

12

4.7005

8

66.67

9

5.0000

9

100.00

7

4.5582

6

85.72

5

5.0000

5

100.00

2

5.0000

2

100.00

3

5.0000

3

100.00

4

4.6250

3

75.00

3

5.0000

3

100.00

3

5.0000

3

100.00

2

5.0000

2

100.00

10

4.0622

7

70.00

13

4.0107

9

69.23

10

4.5748

6

60.00

8

5.0000

8

100.00

3

5.0000

3

100.00

2

5.0000

2

100.00

12

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คะแนน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จานวนตัวชี้วดั

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละ

จานวนตัวชี้วดั

บรรลุเป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละ

5.0000

2

100.00

4

4.7500

3

75.00

2

5.0000

2

100.00

4.7295

40

86.96

47

4.5546

37

78.72

37

4.8026

28

75.67

คะแนน

จานวนตัวชี้วดั

46

คิดเป็น
ร้อยละ

รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บรรลุเป้าหมาย

7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย 2
สีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คะแนน

จานวนตัวชี้วดั

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

สรุปผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จาแนกรายตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
น้าหนัก เป้าหมาย
ผลการ
1
2
3
4
5
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก
1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และ
4.7005 1.1751
มาตรฐานของชาติและสากล
1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4.8911 0.4084
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.2) จานวนหลักสูตรที่มีความโดด
2.09
21
17 18 19 20 21
74.00
5.0000
0.1045
เด่น
1.1.3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ
2.08
100
80 85 90 95 100 97.81
4.5628
0.0949
ร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
การปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
1.1.4) ระดับความสาเร็จของรายวิชา
2.09
5
1
2
3
4
5
5
5.0000
0.1045
หรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank)
1.1.5) จานวนรายวิชาที่มีการจัดการ
2.09
21
17 18 19 20 21 119.00 5.0000
0.1045
เรียนการสอนแบบออนไลน์
(E-Learning) หรือแบบ Digital
1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต
4.6141 0.4803
มหาวิทยาลัย
1.2.1) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) 2.08
30
22 23.9 27.9 28.9 30
60.10
5.0000
0.1040
ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและ
9
9
9
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนน
ผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
(MSU English Exit Exam)
1.2.2) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับ 2.08
90
70 79.9 84.9 89.9 90
90.87
5.0000
0.1040
การทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ
9
9
9
ด้าน IT ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า ก่อนสาเร็จการศึกษา มีคะแนน
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกณฑ์การให้คะแนน
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT
Exit-Exam)
1.2.3) ระดับคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก)
(ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)

น้าหนัก เป้าหมาย

1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ผลการ
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก

2.08

4.50

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

4.41

4.6559

0.0968

2.08

82

74

78.83

3.4129

0.0710

1.2.5) จานวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือ
2.09
160 140 145 150 155 160 191.00 5.0000
ศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/
หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ
1.3 ) เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ
4.5894
1.3.1) ระดับความสาเร็จของการบูรณา 2.08
5
1
2
3
4
5
5
5.0000
การการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข
1.3.2) ระดับความสาเร็จในการสร้าง
2.08
5
1
2
3
4
5
5
5.0000
นวัตกรรมของผู้เรียน
1.3.3) ร้อยละของนักเรียนชั้น
2.08
80
60 65 70 75 80
73.84
3.7682
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตามความคาดหวัง
2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับ
5.0000
ชุมชนและสังคม
2.1 ) มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนาไปใช้ 5.0000
แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน
2.1.1) จานวนโครงการวิจัย หรืองาน
5.00
87
79 81 83 85 87 124.00 5.0000
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่า
ทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
2.1.2) จานวนโครงการวิจัย หรืองาน
5.00
85
77 79 81 83 85 131.00 5.0000
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิง
บูรณาการสหวิชา
2.1.3) จานวนโครงการวิจัย/งาน
5.00
21
17 18 19 20 21 108.00 5.0000
สร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับ
เอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจาก
หน่วยงานภายนอก
2.2 ) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์
5.0000
2.2.1) สัดส่วนจานวนเงินทุนสนับสนุน
5.00 25000 250 31,301. 5.0000
การวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจา
00
68
และนักวิจัยประจา

0.1045

1.2.4))ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี

14

76

78

80

82

0.2864
0.1040
0.1040
0.0784

1.2500
0.7500
0.2500

0.2500

0.2500

0.5000
0.2500

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกณฑ์การให้คะแนน
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
2.2.2) จานวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
การวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

น้าหนัก เป้าหมาย
5.00

21

1

2

3

4

17

18

19

20

ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ผลการ
5
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก
21
32.00
5.0000
0.2500

3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
4.6250
3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการทางานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม
4.5000
3.1.1) ระดับความสาเร็จของการ
3.75
5
1
2
3
4
5
4.00
4.0000
ดาเนินงานชุมชนต้นแบบ
3.1.3) จานวนรายได้จากการจัด
3.75 15,00
- 15,0 498,291 5.0000
หลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
0
00
.00
3.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ
5.0000
3.2.1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนา 1.25
5
1
2
3
4
5
5
5.0000
คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช
3.2.1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนา 1.25
5
1
2
3
4
5
5
5.0000
คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทาง
5.0000
วัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมใน 5.0000
ระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย
4.1.1) ร้อยละคณะที่มีการดาเนินงาน
5.00
5
1
2
3
4
5
5.00
5.0000
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และ
หน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
4.2.1) จานวนผลงาน/โครงการ
5.00
5
1
2
3
4
5
5.00
ทางด้านทานุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
5.1.1) ระดับความสาเร็จของการ
2.50
5
1
2
3
4
5
6
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
5.1.2) ผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน
2.50 4.51
- 4.51 4.59
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน
ไม่ต่ากว่า 4.51
5.1.3) ร้อยละความสาเร็จของการรับ
นิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจาปี
การศึกษา 2563
5.1.3.1) ร้อยละความสาเร็จของการรับ 1.25
70
50 55 60 65 70 101.61
นิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญา
ตรี)
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5.0000

0.4625
0.3375
0.1500
0.1875
0.1250
0.0625
0.0625
0.5000
0.2500
0.2500
0.2500

5.0000

0.2500

4.5748

0.9150

5.0000

0.3750

5.0000

0.1250

5.0000

0.1250

5.0000

0.0625

5.0000

0.0625
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เกณฑ์การให้คะแนน
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้าหมาย

1

2

3

4

5.1.3.2) ร้อยละความสาเร็จของการรับ 1.25
30
10 15 20 25
นิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
5.2 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
5.2.1) ระดับความสาเร็จของการ
2.50
5
1
2
3
4
ดาเนินงาน Digital Campus
5.3 ) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
5.3.1) ร้อยละความสาเร็จแผนเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย
5.3.1.1) ร้อยละความสาเร็จแผนเพิ่ม
1.25
2
รายได้

ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ผลการ
5
คะแนน
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก
30
47.94
5.0000
0.0625

5

2

5.3.1.2) ร้อยละความสาเร็จแผนลด
1.25
2
2
รายจ่าย
5.3.2) ร้อยละการบริหารงบประมาณ
2.50
100
80 85 90 95 100
รายจ่ายภาพรวม
5.3.3) ร้อยละการบริหารงบประมาณ
2.50
100
80 85 90 95 100
รายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน)
5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
5.4.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ดารง
2.50
49
49
ตาแหน่งทางวิชาการ
6) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล
6.1.1) ระดับความสาเร็จของการ
2.50
5
1
2
3
4
5
ดาเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
6.1.2) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ 2.50
5
1
2
3
4
5
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.1 ) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.1.1) ระดับความสาเร็จของการ
2.50
5
1
2
3
4
5
บริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้า
7.1.2) ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
2.50
5
5
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
100
รวม 35 ตัวชี้วัด
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5.0000
5.0000

0.1250
0.1250

3.8662
5.0000

0.2900
0.0625

0.11

0.2851

0.0036

12.53

5.0000

0.0625

99.30

4.8595

0.1215

95.48

4.0965

0.1024

50.58

5.0000
5.0000

0.1250
0.1250

5

5.0000
5.0000
5.0000

0.2500
0.2500
0.1250

5

5.0000

0.1250

5

5.0000
5.0000
5.0000

0.2500
0.2500
0.1250

5.00

5.0000

0.1250

5

4.8026
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สรุปผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติ ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 42 คณะ/หน่วยงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ผลปรากฏดังตาราง
สรุปผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลาดับที่
คณะ/หน่วยงาน
1) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)
1.1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะการบัญชีและการจัดการ
2
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
5
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
6
คณะศึกษาศาสตร์
7
คณะศิลปกรรมศาสตร์
8
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
9
คณะนิติศาสตร์
1.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11
คณะเทคโนโลยี
12
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
13
คณะวิทยาการสารสนเทศ
14
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
15
คณะวิทยาศาสตร์
16
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17
คณะเภสัชศาสตร์
18
คณะสาธารณสุขศาสตร์
19
คณะสัตวแพทยศาสตร์
20
คณะพยาบาลศาสตร์
21
คณะแพทยศาสตร์
2) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับขั้นพืน้ ฐาน)
22
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
23
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
3) หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
24
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
25
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
4) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

17

คะแนนผลการประเมิน

3.7956
4.6644
4.7414
4.1416
3.7777
4.0389
4.4414
3.5609
2.3944
4.1332
4.7988
4.6596
4.7246
4.8855
4.6999
4.7290
4.7021
4.6345
2.1861
4.7080
4.5813
4.2310
2.9142
4.6750
4.7000

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลาดับที่
คณะ/หน่วยงาน
4.1) หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
26
บัณฑิตวิทยาลัย
27
สานักวิทยบริการ
28
สานักศึกษาทั่วไป
29
สานักคอมพิวเตอร์
4.2) หน่วยงานสนับสนุนสังกัดสานักงานอธิการบดี
30
กองกลาง
31
กองแผนงาน
32
กองบริการการศึกษา
33
กองกิจการนิสิต
34
กองทะเบียนและประมวลผล
35
กองคลังและพัสดุ
36
กองการเจ้าหน้าที่
37
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
38
กองอาคารสถานที่
39
สานักตรวจสอบภายใน
40
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
41
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
5) หน่วยงานเสริมศึกษา
42
สานักบริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน

คะแนนผลการประเมิน
4.9600
4.2917
5.0000
4.4350
4.4500
4.5666
4.5000
3.8003
4.8000
4.4999
4.8300
4.9295
4.8125
4.8004
4.7500
4.5499
4.8500

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ลาดับ
คณะ/หน่วยงาน
ที่
1) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)
1.1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะการบัญชีและการจัดการ
2 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
5 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
6 คณะศึกษาศาสตร์
7 คณะศิลปกรรมศาสตร์
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
9 คณะนิติศาสตร์
1.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 คณะเทคโนโลยี
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
13 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

18

4.5769
4.2032
4.6323
4.0460
3.6756
4.3891
4.2062
4.2765
3.2393

4.2700
4.5168
4.2666
4.0104
3.8071
4.5636
3.9426
3.7550
2.9443

3.8159
4.6729
4.7638
4.4992
2.1372
4.3660
4.2921
4.1921
3.0658

3.7956
4.6644
4.7414
4.1416
3.7777
4.0389
4.4414
3.5609
2.3944

4.6265
4.6358
4.3868
4.8264

4.6496
3.9416
4.4978
4.6625

4.7499
4.7789
4.6983
4.5567

4.1332
4.7988
4.6596
4.7246

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลาดับ
คณะ/หน่วยงาน
ที่
14 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
15 คณะวิทยาศาสตร์
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 คณะเภสัชศาสตร์
18 คณะสาธารณสุขศาสตร์
19 คณะสัตวแพทยศาสตร์
20 คณะพยาบาลศาสตร์
21 คณะแพทยศาสตร์
2) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับขั้นพืน้ ฐาน)
22 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
23 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
3) หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
24 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
25 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
4) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4.1) หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
26 บัณฑิตวิทยาลัย
27 สานักวิทยบริการ
28 สานักศึกษาทั่วไป
29 สานักคอมพิวเตอร์
4.2) หน่วยงานสนับสนุนสังกัดสานักงานอธิการบดี
30 กองกลาง
31 กองแผนงาน
32 กองบริการการศึกษา
33 กองกิจการนิสิต
34 กองทะเบียนและประมวลผล
35 กองคลังและพัสดุ
36 กองการเจ้าหน้าที่
37 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
38 กองอาคารสถานที่
39 สานักตรวจสอบภายใน
40 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
41 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
5) หน่วยงานเสริมศึกษา
42 สานักบริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
4.7212
4.5880
3.9502
4.8855
4.8269
4.5900
4.6697
4.6999
4.7393
4.4764
4.2259
4.7290

19

4.6877
3.4609
4.6203
4.6315
4.2541

4.4471
4.4098
4.4158
4.5604
4.4045

4.6733
3.7629
4.4736
4.3573
4.7423

4.7021
4.6345
2.1861
4.7080
4.5813

4.3653
4.6095

4.5830
4.4500

4.3666
4.4747

4.2310
2.9142

4.5983
4.4162

5.0000
4.4501

5.0000
4.5867

4.6750
4.7000

4.7089
4.6427
4.7727
4.6850

4.9370
4.8750
4.8608
5.0000

4.6950
4.9500
5.0000
4.9600

4.9600
4.2917
5.0000
4.4350

4.3115
4.5710
4.7968
4.1133
4.8000
4.6746
4.3898
3.8404
4.5369
4.6092
4.7740
4.4908

4.7256
4.7804
4.9063
4.4343
4.9500
4.6406
4.7861
4.4504
4.5115
4.6954
5.0000
4.9675

4.6500
4.7016
4.4250
4.8471
5.0000
4.3709
4.7090
4.7487
4.8375
4.7126
5.0000
5.0000

4.4500
4.5666
4.5000
3.8003
4.8000
4.4999
4.8300
4.9295
4.8125
4.8004
4.7500
4.5499

2.7925

4.4167

4.7465

4.8500

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน จาแนกตามกลุ่ม
1) หน่วยงานจัดการศึกษา
1.1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5

4.1416

4

4.7414

4.6644

4.2921

4.0389

3.7956
3.5609

3

2.3944
2.1372

2
1
0

แผนภูมิ 2 แสดงข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5

4

4.6999

4.7988

4.8855
4.7246

4.7290

4.6596

4.1332

3
2
1
0

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

วิทยาการฯ

วลัยรุกขเวช

สถาปัตย์ฯ

วิศวกรรมฯ

สิ่งแวดล้อม

แผนภูมิ 3 แสดงข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5

4.7021

4.7080

4.5813

4.6345

4

2.1861

3
2

1
0
เภสัชศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

สัตวแพทย์ฯ

แพทยศาสตร์

สาธารณสุขฯ

แผนภูมิ 4 แสดงข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3) หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5

4.7000

4

4.6750

3
2
1
0
ศูนย์วิจัยการศึกษาบรรพชีวิน

สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรม

แผนภูมิ 5 แสดงข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4) หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
5
4

5.0000

4.4350

4.9600

4.2917

3
2
1
0
สานักศุกษาทั่วไป

สานักคอมพิวเตอร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักวิทยบริการ

แผนภูมิ 6 แสดงข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
21

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5) หน่วยงานสนับสนุนสังกัดสานักงานอธิการบดี
5
4

4.4500
4.8044 4.8000 4.5666 4.8300
4.7500
4.5499
4.5000 4.4999

4.9295 4.8125
3.8003

3
2
1
0

แผนภูมิ 7 แสดงข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนสังกัดสานักงานอธิการบดี
6) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)
5
4

4.2310

3

2.9142

2
1
0
โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม)

โรงเรียสาธิตฯ (มัธยม)

แผนภูมิ 8 แสดงข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)
7) หน่วยเสริมศึกษา
5
4
3
2
1
0

4.8500

สานักบริการวิชาการ

แผนภูมิ 9 แสดงข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยเสริมศึกษา
22

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกรายคณะ และรายตัวชี้วัด

23

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกรายคณะ และรายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
และมาตรฐานของชาติและสากล
ตัวชี้วัด 1.1.1 ยกเลิกการดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย เนื่องจาก ปีการศึกษา 2562 การประเมิน
คุณภาพหลักสูตรระดับคณะให้หลักสูตรประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร (SAR) ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร และใช้ผลประเมินตนเองเป็นผล
ของการประเมินหลักสูตร ดังนัน้ การดาเนินงานตัวชี้วดจึงยกเลิกการดาเนินงาน (หนังสือกอง
แผนงานที่ อว 0605.1(4)/ 1148 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
ตัวชี้วัด 1.1.2 จานวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น
ที่
1

2

คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตร

ประเด็นทีโ่ ดดเด่น

ปริญญาตรี
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
ปริญญาตรี
หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

หลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์

25

ประเด็นที่ 1 หลักสูตรที่มนี ิสิตต่างชาติมาเรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของจานวนนิสติ ทั้งหมดในหลักสูตร
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 2 การบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้าง
นวัตกรรม หรือสร้างรายได้
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 2 การบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้าง
นวัตกรรม หรือสร้างรายได้
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร
หลักสูตร กศ.บ.สังคมศึกษา

หลักสูตร กศ.บ.ภาษาไทย

หลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร กศ.บ.การศึกษา
ปฐมวัย

หลักสูตรกศ.บ.เทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา
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ประเด็นทีโ่ ดดเด่น
ประเด็นที่ 2 การบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้าง
นวัตกรรม หรือสร้างรายได้
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 2 การบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้าง
นวัตกรรม หรือสร้างรายได้
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 2 การบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้าง
นวัตกรรม หรือสร้างรายได้
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 2 การบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้าง
นวัตกรรม หรือสร้างรายได้
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 6ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 2 การบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้าง
นวัตกรรม หรือสร้างรายได้
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การ
กีฬา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตร กศ.ด.การบริหาร
และพัฒนาการศึกษา
หลักสูตร ปร.ด.จิตวิทยา
หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
หลักสูตร ปร.ด.วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา
หลักสูตร ปร.ด.หลักสูตร
และการสอน

หลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์การ
ออกกาลังกายและการกีฬา
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ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 9 หลักสูตรที่มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 6ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ประเด็นที่1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและ
การจัดการ

หลักสูตร กศ.ด.การนิเทศและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปริญญาตรี
หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 1การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 การบูรณาการหลักสูตรสามารถสร้าง
นวัตกรรม หรือสร้างรายได้
ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

ปริญญาตรี
หลักสูตร ศป.บ. ศิลปะการแสดง

คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

ประเด็นที่ 5 รางวัลสาหรับผู้ประกอบการของผู้เรียนที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
หลักสูตร ศป.บ. ทัศนศิลป์
ประเด็นที่ 5 รางวัลสาหรับผู้ประกอบการของผู้เรียนที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
หลักสูตร ศป.บ.การออกแบบและ ประเด็นที่10 หลักสูตรที่ได้รบั งบประมาณจากแหล่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่
ปริญญาตรี
หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการ
โรงแรม

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

ระดับปริญญาตรี
โครงการฝึกอบรมรัฐศาสตร
ประกอบการเพื่อการสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้แก่นิสิต
วิทยาลัยฯ:การเรียนรู้ในมิติ
ใหม่COPAGสไตล์เกษตรอินทรีย์
หลักสูตรอบรมระยะสั้นบทบาท
ของนายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
บริหารงานทางการเมืองและ
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ประเด็นที่ 4 รางวัลสาหรับผู้ประกอบการของผู้เรียนที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร

ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์

กิจการสาธารณะ (นมส.) รุ่นที่ 2
ระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่คือ
“Public participation : how
can we make it work for
the environmental Impact
assessment system in
Thailand?” Asia Pacific
Journal of Environmental
Law, Vol.21 No.2, 2018 pp
126-146. (Scopus 2018)
ปริญญาตรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
หลักสูตรอบรมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรอบรมครูดนตรี

คณะวัฒนธรรม
ศาสตร์

ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI

ประเด็นที่ 1 หลักสูตรที่มนี ิสิตต่างชาติมาเรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของจานวนนิสติ ทั้งหมดในหลักสูตร
(นิสิตทุนสมเด็จพระเทพฯ ไม่สามารถนับได้)
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)

ปริญญาตรี
หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการ
วัฒนธรรม

ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage

ระดับปริญญาโท

ประเด็นที่ 10 หลักสูตรที่ได้รบั งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
หลักสูตร ศศ.ม.วัฒนธรรมศาสตร์ ธุรกิจใหม่
ระดับปริญญาเอก

ประเด็นที่ 10 หลักสูตรที่ได้รบั งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
หลักสูตร ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ ธุรกิจใหม่
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

-ไม่ระบุระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร
ศึกษา
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ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
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หลักสูตร วท.ม.เคมี

หลักสูตร วท.ม.ชีววิทยา

หลักสูตร วท.ม.ชีววิทยาศึกษา
หลักสูตร วท.ม.บรรพชีวินวิทยา
หลักสูตร วท.ม.พลังงาน
หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.เคมี

หลักสูตร ปร.ด.ชีววิทยา

หลักสูตรปร.ด.ฟิสิกส์

คณะเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร วท.บ.เทคเทคโนโลยี
การอาหารและโภชนาการ
หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์
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ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด้นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประด็นที่ 2 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ประเด็นที่ 7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ
หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
อาหาร
ประเด็นที่ 7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ
หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ
หลักสูตร วท.บ. ประมง
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด็นที่ 7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ
ระดับปริญญาตรี
ประเด็นที่ 5 รางวัลสาหรับผู้ประกอบการของผู้เรียน
ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
หลักสูตร วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ประเด็นที่ 5 รางวัลสาหรับผู้ประกอบการของผู้เรียนที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมปฏิบัติ
(ต่อเนื่อง)

ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร

หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ

ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ระดับปริญญาตรี
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
บัณฑิต (สถ.บ.) (หลักสูตร
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
5 ปี)
University-Industry Linkage
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
บัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
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หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม
ภายใน (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตร สถ.บ. สถาปัตยกรรม
ผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตร ศป.บ. นฤมิตศิลป์

หลักสูตร วท.บ.การจัดการงาน
ก่อสร้าง

ระดับปริญญาโท
หลักสูตร สถ.ม. การวางผังชุมชน
เมืองและสภาพแวดล้อม

ระดับปริญญาโท
คณะวิทยาการ
สารสนเทศ

หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยี
นวัตกรรมสาหรับธุรกิจสมัยใหม่
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ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 10 หลักสูตรที่ได้รบั งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่
ประเด็นที่ 3 หลักสูตรที่สร้างบัณฑิต/นิสิต/ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
ประเด้นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็นที่ 10 หลักสูตรที่ได้รบั งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่
ประเด็น 3 ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
ประเด็น 7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ประเด็น 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
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ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
University-Industry Linkage
ประเด็น 10 หลักสูตรที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการสร้างผูป้ ระกอบการ/
ธุรกิจใหม่
ระดับปริญญาโท
คณะสิ่งแวดล้อมฯ

หลักสูตร วท.ม. การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาโท

สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช

หลักสูตร วท.ม.ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ระดับปริญญาเอก
คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
ระดับปริญญาโท

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตร วท.ม.สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ระดับปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด

ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่นใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่นใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่นใน Scopus หรือ ISI
ประเด็นที่ 2 จานวนผลงานที่ได้รับการ Citation อย่าง
น้อยร้อยละ 1 ของผลงานทั้งหมด
ประเด็นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียง (มีบุคคลภายนอกมาเรียน)
ประเด็นที่ 8 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรม
University-Industry Linkage

พย.บ.พยาบาลศาสตร์
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ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนทีส่ ามารถไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 9 หลักสูตรที่มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผูป้ ระกอบการ

ระดับปริญญาโท
พย.ม.การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

ประเด็นที่ 4 วิทยานิพนธ์ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก

ประเด็นที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ เช่น ใน Scopus หรือ ISI

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะสัตว
แพทยศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

ประเด็นที่ 4 วิทยานิพนธ์ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบัน
ในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่
ตรี
ระดับมหาวิทยาลัย
กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 คณะศึกษาศาสตร์
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการสารสนเทศ

ระดับการศึกษาหลักสูตรทั้งหมด
โท
เอก
รวม

หลักสูตรที่มี
ความร่วมมือฯ

ร้อยละ

100
100

100
100
100
100
75

13
9

4
7

2
7

19
23

9
3
3
1
1
1
1

7
3
1
1
1
1
-

4
1
1
1
1
1
-

20
7
5
3
3
3
1

19
22
*ปิด 1 หลักสูตร
20
7
5
3
3
3
1

7
6
9
6
6

10
4
3
1
4

5
3
3
2

22
13
15
7
12

22
13
15
7
9
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ที่
6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ
7 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 คณะแพทยศาสตร์
2 คณะเภสัชศาสตร์
3 คณะพยาบาลศาสตร์
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์
รวม

ตรี
3
3
1
1
4
1
88

ระดับการศึกษาหลักสูตรทั้งหมด
โท
เอก
รวม
3
2
8
1
1
2
1
3
1
1
57

2
1
1
38

6
5
2
6
1
183

หลักสูตรที่มี
ความร่วมมือฯ
8
2

ร้อยละ

6
4
2
6
1
179

100
80
100
100
100
97.81

100
100

หมายเหตุ : คณะศึกษาศาสตร์ได้ปิดหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในสถานะมีนิสิตคงค้าง โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2563 เมื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2563 และผ่ า น
คณะกรรมการวิชาการ จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 จึงลดลงจาก
เดิม 23 หลักสูตร คงเหลือ 22 หลักสูตร
ตัวชี้วัด 1.1.4 ระดับความสาเร็จของรายวิชาหรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต
ที่

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร/รายวิชา
1

ระดับมหาวิทยาลัย
กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เชิงปฏิบัติการ
Powerful English
Speeches : Training the
Trainer
2. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
โครงการอบรมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
โครงการสอบคัดเลือกและ
อบรมค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ประจาปี 2563 ค่าย 1
4. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
5. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
โครงการอบรมภาษา
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2
3
4
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร/รายวิชา
1

2 คณะศึกษาศาสตร์

3 คณะการบัญชีและการจัดการ

4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
5 คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

ผลการดาเนินงาน
2
3
4

และวัฒนธรรมอาเซียน
ระดับพื้นฐาน (เขมร ลาว พม่า
เวียดนาม)
1. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะ
สั้นการใช้สถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะ
สั้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
3. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะ
สั้นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา
4. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะ
สั้นการสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. หลักสูตรบทบาทใหม่ของ
นักบัญชีดจิ ิทัลกับการสร้าง
องค์กรแห่งนวัตกรรม
2. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
การสร้างนวัตกรรม Internet
of Things (IoT) : The
Unexpected Learning
3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
การทาเหมืองข้อมูล ด้วย
โปรแกรม RapidMiner
Studio 9.2
-ไม่ระบุ1. หลักสูตรศิลปะการ
ประกอบอาหารญี่ปนุ่
2. หลักสูตรศิลปะการ
ประกอบ อาหารว่างไทยและ
ขนมไทยโบราณ
3. หลักสูตรศิลปะการ
ประกอบอาหารยุโรป
4. หลักสูตรศิลปะการจัด
ตกแต่งอาหารสไตล์โมเดิร์น
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร/รายวิชา
1

5. หลักสูตรปรับลักษณ์
เปลี่ยนลุค บุคลิก Click for
Success
1. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะ
สั้น บทบาทของนายทะเบียน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.
2558 (ฉบับใหม่) ในการ
ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข
และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร
2. หลักสูตรพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ กระบวนการออก
คาสั่งทางปกครอง ตาม พรบ.
วิธีปฏิบัติทางราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 และที่
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ กรณี
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
(ปปช.)ชี้มลู ความผิด และ
กระบวนการดาเนินคดีสู่ศาล
4. หลักสูตรองค์การบริหาร
ส่วนความสุข
5. หลักสูตรการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
6. หลักสูตรฝึกอบรม
ประกาศนียบัตรระยะสั้น
“ผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
บริหารงานทางการเมืองและ
กิจการสาธารณะ” นมส.)
รุ่นที่ 2
1. รายวิชา 2000 111 ดนตรี
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เบื้องต้น
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2
3
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร/รายวิชา
1

2. รายวิชา 2000 113 โสต
ทักษะ 1
3. รายวิชา 2000 114 ทฤษฎี
ดนตรี 1
4. รายวิชา 2000 122 แคน
พื้นฐาน
5. รายวิชา 2000 211 การ
ขับร้องไทย หมอลาและ
ตะวันตกพืน้ ฐาน
6. รายวิชา 2000 212
คอมพิวเตอร์สาหรับดนตรี 1
7. รายวิชา 2000 221
คอมพิวเตอร์สาหรับดนตรี 2
8. รายวิชา 2000 312 การ
บริหารจัดการธุรกิจดนตรี
9. รายวิชา 2000 213
ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย
10.รายวิชา2003 213
ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก1
11. รายวิชา 2011 117 แคน
เบื้องต้น
12. รายวิชา 2011 118 ขับ
ร้องหมอลาเบื้องต้น
13. รายวิชา 2011 119
โปงลางเบื้องต้น
14. รายวิชา 2011 120
พิณเบื้องต้น
15. รายวิชา 2011 121 โหวต
เบื้องต้น
16. รายวิชา 2011 122 ขิม
เบื้องต้น
17. รายวิชา 2011 123 ขลุ่ย
เบื้องต้น
18. รายวิชา 2011 124 ซอ
ด้วงเบื้องต้น
19. รายวิชา 2011 125 ซออู้
เบื้องต้น
20. รายวิชา 2011 126 ซอ
อีสานเบื้องต้น
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร/รายวิชา
1

8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

9 คณะนิติศาสตร์

21. รายวิชา 2011 127 จะเข้
เบื้องต้น
22. รายวิชา 2011 128 กีตาร์
เบื้องต้น
23. รายวิชา 2011 129
คีย์บอร์ดเบื้องต้น
24. รายวิชา 2011 130
ไวโอลินเบื้องต้น
25.รายวิชา 2011 131 กลอง
ชุดเบื้องต้น
26. รายวิชา 2011 132 ขับ
ร้องตะวันตกเบื้องต้น
27. รายวิชา 2011 133 ทับ
บล้าเบื้องต้น
28. รายวิชา 20111 134
รีคอร์ดเดอร์เบื้องต้น
29. รายวิชา 2011 135
ระนาดเอกเบื้องต้น
30. รายวิชา 2011 136
ระนาดทุ้มเบื้องต้น
1.หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่องหลักสูตรอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี
เพื่อพัฒนาศักยภาพงานพิธี
การ
2. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
การอบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรม
เบื้องต้น (face to face)
1. โครงการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นวุฒบิ ัตรกฎหมาย
ปกครองสาหรับการปฏิบัตงิ าน
ราชการ
2. โครงการบริการวิชาการ
หัวข้อ การอบรมกฎหมาย
ปกครองเพื่อการบริหารงาน
ภาครัฐ

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
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ผลการดาเนินงาน
2
3
4

5

/
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร/รายวิชา
1

1 คณะวิทยาศาสตร์

2 คณะเทคโนโลยี

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการแก่
โรงเรียน
และหน่วยงานภายนอก คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2563
จานวน 127 หลักสูตร โดย
ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ จานวน
4 ภาควิชา ( 7 สาขาวิชา)
ประกอบด้วย
1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
จานวน 58 หลักสูตร
2. ภาควิชาฟิสิกส์
จานวน 23 หลักสูตร
3. ภาควิชาชีววิทยา
จานวน 29 หลักสูตร
4. ภาควิชาเคมี
จานวน 17 หลักสูตร
1. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การปลูกเมล่อน
และการจัดจาหน่ายเชิงธุรกิจ
2. หลักสูตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร การ
ออกแบบฉลากอาหารที่ถูกต้อง
และการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การยื่นขอเลขสารบบอาหาร
สาหรับผูป้ ระกอบการ
3. หลักสูตรการพัฒนา
มาตรฐานกระบวนการผลิต
และมาตรฐานคุณภาพสินค้า
แก่ผู้ประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักสูตรการเตรียมการและ
การตรวจประเมินภายในเพื่อ
ขอรับการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล ISO
14001:2015
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ผลการดาเนินงาน
2
3
4

5

/

/
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร/รายวิชา
1

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

5 คณะวิทยาการสารสนเทศ

6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ

7 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

1. หลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม
Autodesk Revit สาหรับงาน
สถาปัตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายใน : BIM
for Architectural and
Interior Architectural
2. หลักสูตรการจัดที่ทางาน
ด้วยตนเองตามหลักฮวงจุ้ย
ยุค Disruption
1. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ :
Film Production
2. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนา
ศักยภาพด้าน Digital
Literacy เพื่อป้อนสู่
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital
Literacy for Industry 4.0
“CompTIA Cloud
Essentials”)
1. หลักสูตรอบรมระยะสั้น
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
2. หลักสูตรการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หลักสูตรการอบรมวาดภาพ
ทางวิทยาศาสตร์สาหรับบุคคล
ทั่วไป

ผลการดาเนินงาน
2
3
4

5

/

/

/

/

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 คณะแพทยศาสตร์
2 คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ใน
หลักสูตรผู้ดาเนินการสปาเพื่อ
สุขภาพ (100 ชั่วโมง)
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น
ด้านเภสัชศาสตร์เพื่อ
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

หลักสูตร/รายวิชา
1

3 คณะพยาบาลศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
2
3
4

พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย ประจาปี พ.ศ. 2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ (MSU Smart
Aging Caregiver) ในรายวิชา
SCCG04 ปฏิบัติการประเมิน
และดูแลผูส้ ูงอายุขั้นพื้นฐาน
1(0-3-0) และ SCCG05
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ในสถานบริการและชุมชน
2(0-6-0) สามารถเทียบโอน
รายวิชากับรายวิชาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล
รายวิชา 0402 105 ปฏิบัติการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและ
สถานสงเคราะห์ 2(0-8-0) ได้

หลักสูตรเสริมสร้างผู้นาระบบ
สุขภาพชุมชน (ผ.น.ส.ช)
(ระดับผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับตาบล และหัวหน้างาน
โรงพยาบาล สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขอาเภอ)
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์
-ไม่ระบุ/
หมายเหตุ หน่วยงานวิจัย จานวน 2 หน่วยงาน ได้จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้
1. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จานวน 3 หลักสูตร คือ
1.1 หลักสูตรอบรมนักโหราศาสตร์เบื้องต้น
1.2 หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น
1.3 หลักสูตรการทาขันหมากเบ็งเบื้องต้น
2. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จานวน 3 หลักสูตร คือ
2.1 หลักสูตรการทาแบบจาลองไดโนเสาร์
2.2 หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์
2.3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีคณะกรรมการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank)
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ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
2
มีแผนในการทารายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) อย่าง
น้อยคณะละ 1 หลักสูตร
3
มีการประชุมคณะกรรมการ และพัฒนารายวิชาหรือ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
4
มีการกากับติดตามเพื่อให้เป็นไปตามแผน
5
เอกสาร ร่าง หลักสูตรระยะสัน้ ที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ที่
คณะ/หน่วยงาน
รายวิชาที่จัดการเรียนออนไลน์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 309 รายวิชา
2 คณะศึกษาศาสตร์
จานวน 9 รายวิชา
3 คณะการบัญชีและการจัดการ
จานวน 23 รายวิชา
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
จานวน 4 รายวิชา
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
จานวน 40 รายวิชา
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
จานวน 6 รายวิชา
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
จานวน 2 รายวิชา
8 คณะนิติศาสตร์
จานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1 คณะวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายวิชา
2 คณะเทคโนโลยี
จานวน 1 รายวิชา
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 1 รายวิชา
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
จานวน 5 รายวิชา
5 คณะวิทยาการสารสนเทศ
จานวน 4รายวิชา
6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ
จานวน 1 รายวิชา
7 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
จานวน 10 รายวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 คณะแพทยศาสตร์
จานวน 26 รายวิชา
2 คณะเภสัชศาสตร์
จานวน 2 รายวิชา
3 คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน 6 รายวิชา
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 1 รายวิชา
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์
จานวน 38 รายวิชา
รวมจานวนรายวิชาทั้งหมด
491 รายวิชา
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า
50 (MSU English Exit–Exam)
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
จานวน
นิสิต
ทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

จานวน ร้อยละของนิสติ จานวนนิสิต ร้อยละของนิสติ
นิสิตที่เข้า ที่เข้าทดสอบ ที่เข้าทดสอบ ที่เข้าทดสอบ
ทดสอบ
ไม่น้อยกว่า
ภาษาฯและ
ภาษาฯและ
ภาษาฯ
ร้อยละ 80
สอบผ่าน 50 สอบผ่าน 50
คะแนนขึ้นไป คะแนนขึ้นไป

741
680
1,964
182
809
902
97
71
566

684
656
1,834
142
786
801
83
61
538

96.47
93.38
78.02
97.16
88.80
85.57
85.92
95.05

513
498
909
26
642
324
35
20
255

75.00
75.91
49.56
18.31
81.68
40.45
42.17
32.79
47.40

423
307
501
206
548
197
3

415
305
458
195
519
184
3

98.11
99.35
91.42
94.66
94.71
93.40
100.00

291
202
151
96
293
157
3

70.12
66.23
32.97
49.23
56.45
85.33
100.00

141
112
95
244
35

141
111
95
237
35

100.00
99.11
100.00
97.13
100.00

130
111
88
199
35

92.20
100.00
92.63
83.97
100.00

92.31

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ากว่า
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสาเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
(MSU IT Exit-Exam)
ที่
คณะ/หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
จานวนนิสิต
จานวน
ร้อยละของนิสิต
ป.ตรี
นิสิตที่เข้าทดสอบ ที่เข้าทดสอบ
ทั้งหมด
IT
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

693
44

672

96.97

จานวนนิสิต
ที่เข้าทดสอบ
IT และ
สอบผ่าน 50
คะแนนขึ้นไป

619

ร้อยละของนิสิต
ที่เข้าทดสอบ
IT และ
สอบผ่าน 50
คะแนนขึ้นไป

92.11

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
จานวนนิสิต
จานวน
ร้อยละของนิสิต
ป.ตรี
นิสิตที่เข้าทดสอบ ที่เข้าทดสอบ
ทั้งหมด
IT
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

จานวนนิสิต
ที่เข้าทดสอบ
IT และ
สอบผ่าน 50
คะแนนขึ้นไป

ร้อยละของนิสิต
ที่เข้าทดสอบ
IT และ
สอบผ่าน 50
คะแนนขึ้นไป

518
1917
199
788
816
95
199
547

514
1811
184
782
760
71
184
517

99.23
94.47
92.46
99.24
93.14
74.74
92.46
94.52

493
1636
127
745
628
41
127
419

95.91
90.34
69.02
95.27
82.63
57.75
69.02
81.04

395
300
449
173
530
179

391
298
409
162
506
174

98.99
99.33
91.09
93.64
95.47
97.21

374
282
387
147
485
167

95.65
94.63
94.62
95.98
95.85
95.98

137
94
95
157
35

135
94
95
157
35

98.54
100.00
100.00
100.00
100.00

132
94
94
153
35

97.78
100.00
98.95
97.45
100.00

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ป.ตรี-โท-เอก)
ที่
คณะ/หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
จานวนนิสิต จานวนผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละของผู้ใช้บณ
ั ฑิต ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
หลักสูตร (ทัง้ ป.ตรี-โท-เอก)
1
2
3
4
5
6
7

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ทั้งหมด

ที่ตอบแบบสารวจ

762
647
2,227
171
681
926
85

185
167
641
64
166
280
20

45

ที่ตอบแบบสารวจ ของทุกหลักสูตร

25.04
25.81

23.13
37.43
24.38
30.24
23.53

4.41
4.53
4.32
4.41
4.40
4.24
4.41
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ที่

คณะ/หน่วยงาน
หลักสูตร (ทัง้ ป.ตรี-โท-เอก)

8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
9 คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 คณะวิทยาศาสตร์
11 คณะเทคโนโลยี
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ
15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 คณะแพทยศาสตร์
18 คณะเภสัชศาสตร์
19 คณะพยาบาลศาสตร์
20 คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
จานวนนิสิต
ทั้งหมด
131
275

จานวนผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละของผู้ใช้บณ
ั ฑิต ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
ที่ตอบแบบสารวจ ที่ตอบแบบสารวจ ของทุกหลักสูตร
30
21.98
4.41
62
22.55
4.51

442
350
451
221
459
257
3

124
163
109
179
147
60
3

28.05
46.57
24.17
81.00
32.03
23.35
100.00

4.46
4.23
4.54
4.38
4.56
4.40
4.30

119
107
100.00
601
26

74
44
26
148
11

62.18
41.12
26.00
24.63
42.31

4.21
4.54
4.21
4.23
4.56

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ลาดับ
ที่

คณะ/หน่วยงาน

จานวนนิสิต
ทั้งหมด

จานวนนิสิต
ที่ตอบ
แบบสอบถาม

จานวนนิสิตที่ได้
งานทาหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ

ร้อยละของนิสิต
ที่ได้งานทา
หือประกอบ
อาชีพอิสระ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาตร์
คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

735
485
2,718
169
676
909
68
91
275

731
474
2,672
165
675
883
66
91
275

339
241
1,391
71
299
359
51
52
73

64.08
68.47
67.49
71.00
77.26
48.64
85.00
71.23
67.59

1
2
3
4
5
6

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

402
336
221
423
434
245

402
335
221
423
419
244

311
279
102
337
180
166

90.14
92.29
100.00
100.00
81.82
98.22

46
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ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5

คณะ/หน่วยงาน

จานวนนิสิต
ทั้งหมด

จานวนนิสิต
ที่ตอบ
แบบสอบถาม

จานวนนิสิตที่ได้
งานทาหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ

ร้อยละของนิสิต
ที่ได้งานทา
หือประกอบ
อาชีพอิสระ

100
93
560
114
23

100
93
556
110
26

64
70
256
55
13

100.00
100.00
91.43
82.09
92.86

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 จานวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

ระหว่างวันที่
27-30
มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง

ระหว่างวันที่
27-30
มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง

นานาชาติ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

2

น.ส.นุสบา เกิดศักดิ์ ณ รางวัลระดับดี การแข่งขัน “การใช้
แวงน้อยนายไชยา หอม เครื่องมือสื่อสารความคิด”งานประชุม
อ่อน
วิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 เรื่อง
นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
น.ส.อมรรัตน์
รางวัลระดับดี การประกวดผลงานและ
ทามาหมั่น
นวัตกรรม
นายแทนไท ชนสูงเนิน งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน
น.ส.รมณี ท่าเดื่อ
ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)
น.ส.พัชราภา
ครั้งที่ 19 เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
แฝงดาหาร
สู่ความยั่งยืน
นายไชยา หอมอ่อน
นายธนกฤต ซึ้งสุขเกษม
น.ส.ทิพเกสร
แทนหลาบ
น.ส.อักษราภัค
บุญญานุสนธ์
น.ส.นุสบา เกิดศักดิ์
ณ แวงน้อย
น.ส.นันทกาญจน์
ศรีดวงดี
นายวัชรินทร์ กมลเมือง
น.ส.อณิชิตา ยอดศิริ
สุวรรณ
น.ส.ปราวี สิงหาลุน
น.ส.วริศรา คุณทิพย์
นายนพล ปะกะตัง

47
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

3

4

5

6

7

8

นายพรชัย สัญจรดี
นางสาวนริศรา ธุระพันธ์
นางสาวกรพินธ์
เที่ยงงาม
นายธนพล บุตรช่วง
นายญาณวิทย์ ญาณสูตร
นายนฤเบศร์ ทะรังศรี
น.ส.นิรดา ระวิเวท
น.ส.สุธาสินี แสวงดี
น.ส.สิรินาถ ภูแสงศรี
นายพลวัตร บุญ
ประเสริฐ
น.ส.ปิยพร พรมมารักษ์

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

วันที่ 18-19
มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จังหวัด
พิษณุโลก

วันที่ 18-19
มกราคม 2563

ณ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จังหวัด
พิษณุโลก

วันที่ 18-19
มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จังหวัด
พิษณุโลก

วันที่ 18-19
มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จังหวัด
พิษณุโลก

วันที่ 9
กรกฎาคม
2563

จาก
สานักงาน
ศิลป
วัฒนธรรม
ร่วมสมัย

นานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
ประเภทบทคัดย่อ เรื่องการวิเคราะห์พื้นที่
แห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม อาเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม
ในงานประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทคัดย่อ เรื่อง
ความสัมพันธ์ลักษระทางภูมิศาสตร์ของ
สถานที่ผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานในงาน
ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการของ
นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
นายวัชรพงศ์ ช่วยรักษา รางวัลชนะเลิศ ประเภท Oral เรื่อง การ
แต่งงานข้ามชาติ: การกลืนกลายวัฒนธรรม
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย
อีสาน บ้านจานสวิส จังหวัดร้อยเอ็ดในงาน
ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการของ
นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
น.ส.กันตพิชญ์ เชียรประ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Oral
โคน
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิว
น.ส.นิลรัตน์ นวลหงษ์
กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา
อาเภอเมืองอุดรธานี
ในงานประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนิสติ นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
น.ส.ใกล้รุ่ง ภูอ่อนโสม
รางวัลชมเชยการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์"
เรื่อง"จงเป็นเปรตเป็นเปรตเถิด" :ฝันโง่ ใน
สังคมแห่งอานาจสู่หายนะที่บั่นทอนคนให้
กลายเป็นอย่างอื่น จากสานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
น.ส.แพรวพรรณ ดุลมา
ทุน Global UGRAD
ภายใต้การสนับสนุน
ของสถาบัน World
Learning ประเทศ
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วันที่ 12
ประเทศ
มิถุนายน 2563 สหรัฐอเมริก
า
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

วันที่ 18-19
มกราคม 2563

ณ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จังหวัด
พิษณุโลก

วันที่ 18-19
มกราคม 2563

ณ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จังหวัด
พิษณุโลก

วันที่ 18-19
มกราคม 2563

ณ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จังหวัด
พิษณุโลก

วันที่ 18-19
มกราคม 2563

ณ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จังหวัด
พิษณุโลก

นานาชาติ
สหรัฐอเมริกาและ
Fulbright Thailand
(ประเทศ
สหรัฐอเมริกา)และ
Fulbright Thailand
(ประเทศไทย) เป็น
ผู้บริหารทุนการศึกษา

9

10

11

12

น.ส.พัชรินทร์ คะเนนอก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท
Poster เรื่อง การเลือกเส้นทางท่องเที่ยว
ตามแนวรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินด้วย
โครงข่ายหลายรูปแบบ (อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ธัญญรัตน์ ไชยคราม) ในงานประชุมและ
เสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 12
น.ส.ปิยพร พรมมารักษ์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทความ (Full
paper) บทความวิจัยยอดเยี่ยม ด้าน
ภูมิศาสตร์มนุษย์ เรื่อง “ความสัมพันธ์
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ผ่านบท
เพลงลูกทุ่งอีสาน” (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.
ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี และ อ.
จตุรงค์ สมอาจ ผู้ดูแล อ.วรวิทย์ จิตรสุขขา)
ในงานประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
น.ส.พัชรินทร์ คะเนนอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
บทความ (Full paper) ด้านภูมิศาสตร์
นวัตกรรม เรื่อง "การเลือกเส้นทาง
ท่องเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้
ดินด้วยโครงข่ายหลายรูปแบบ" อาจารย์ที่
ปรึกษา อ.ธัญญรัตน์ ไชยคราม
ในงานประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
น.ส.ปิยพร พรมมารักษ์ โล่รางวัลรองชนะเลิศ คะแนนรวมทุก
น.ส.กันตพิชญ์ เชียรประ ประเภทงานประชุมและเสนอผลงานทาง
โคน
วิชาการของนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และ
น.ส.นิลรัตน์ นวลหงส์
ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
น.ส.พัชรินทร์ คะเนนอก
นายธนพล บุตรช่วง
นายญาณวิทย์ ญาณสูตร
นายนฤเบศร์ ทะรังศรี
น.ส.นิรดา ระวิเวท
น.ส.สุธาสินี แสวงดี
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

13

น.ส.สิรินาถ แสงศรี
นายพลวัตร บุญ
ประเสริฐ
นายวัชรพงศ์ ช่วยรักษา
นายปราชญากร
หมื่นหาวงศ์

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2562

วันที่ 20
กรกฎาคม
2563

รางวัลชมเชยการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์"
เรื่อง "เสกอสูร:จากความปราถนาต้องห้าม
สู่ มนุษย์สังเคราะห์และความแปลปลอม
จากสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมืออักษร
ธรรม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 9
กรกฎาคม
2563

14

น.ส.อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร

15

นายธนวัฒน์ เชื้อโคก
กรวด

16

นายอดุลย์ อุดมบัว

17

น.ส.ณัฐธกา ชาหนองอ้อ ได้รับคัดเลือกและรับทุนสนับสนุน 25,000
น.ส.กนกอร โลโห
บาท ไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจ ในเวทีการ
แข่งขันแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ Startup
Thailand League 2020 เพื่อจัดทา
ผลงานต้นแบบนาเสนอในงานแสดงผลงาน
(Showcases) ในรอบชิงชนะเลิศ
นายสิทธิพล มะลิสอน

18

วัน-เดือน-ปี

สานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษ
าร้อยเอ็ด
เขต 3
จาก
สานักงาน
ศิลปวัฒนธร
รมร่วมสมัย

วันที่ 15
สิงหาคม 2563

ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
ร้อยเอ็ด
อาเภอเสล
ภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
วันที่ 14
สานักงาน
กันยายน 2563 คณะกรรมก
ารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
วันที่18-19
สานัก
ก.ค. 63
นวัตกรรม
แห่งชาติ
(NIA)

รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ระดับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

รับทุนรับทุน
Student Boot
Camp และเข้าร่วม
โครงการการเล่าเรื่อง
ด้วยสื่อดิจิตอล
(DIGITAL
STORYTELLING) ณ
สาธารณรัฐบัลแกเรีย

วันที่ 12
มีนาคม 2563

ณ
สาธารณรัฐ
บัลแกเรีย

วันที่ 1 ตุลาคม
2562

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์
19

นางสาวอหิตยา รุ่งเรือง บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิกุล
ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด
ณ วัด
เทพธิดาราม
วรวิหาร เขต
พระนคร
กรุงเทพมหา
นคร
ณ อาศรมวงศ์
สนิท
จ.นครนายก
-ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวน
สุนันทา
ณ วัด
เทพธิดาราม
จัดโดย
สมาคมนัก
กลอนแห่ง
ประเทศไทย
ณ สมาคม
นิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นานาชาติ

20

นายภูริ หงษ์ศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับอุดมศึกษา การประชันกลอนสด
ระดับประเทศในวันนักกลอน

วันที่ 10
ธันวาคม 2562

21

นางสาวสุวนันท์ แดง
วิบูลย์

วันที่ 28
ตุลาคม 2562

22

นายอรรถพล โสตะ
พราหมณ์

ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมงานวิจารณ์
(รางวัลวิจารณ์วรรณกรรม 40 ผลงาน
สุดท้าย ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท)
2.รางวัลชมเชยอันดับ 1 แข่งขันแต่งคา
ประพันธ์ ระดับประเทศ

23

นายนันทวัฒน์ ทองดี
นายอาพล ถมคา
นายอรรถพล โสตะ
พราหมณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันกลอน
สด ระดับประเทศ เนื่องในวันนักกลอน

วันที่ 10
ธันวาคม 2562

24

นายอัษฎาวุธ ไชยอุดม
นางสาวจุฑามาศ
พรหมดา
นายเชาว์วัฒน์ ทอง
โคตร
นายภาณุพงศ์ ธงศรี
นางสาวฐิติกาญจน์
ตราษี
นายภาณุพงศ์ ธงศรี

ได้รับคัดเลือกเป็น 12 ทีม เพื่อรับ
ทุนการศึกษาในการจัดโครงการ "Caltex
Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลัง
ปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5" โดย
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด ร่วมกับ
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
(EDF) และนาเสนอผลงานนวัตกรรม
การศึกษา "TH MSU MODEl"
1.ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการ
ประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "ขวัญข้าว...
ขวัญแผ่นดิน"

วันที่ 28
พฤศจิกายน
2562

รองชนะเลิศ รอบคัดเลือกและเข้ารอบชิง
ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราช
จักรีวงศ์ ประจาปี 2562 ชิงถ้วย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วันที่ 7
ธันวาคม 2562

25

26

นายเกริกพล ขันทะศรี
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วันที่ 25
มกราคม 2563

วันที่ 27 - 28
เมษายน 2562

ห้องประชุม
ศาสตราจารย์
ดร. ประเสริฐ
ณ นคร
อาคาร 1
คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร์
จัดโดย
สมาคมนิสิต
เก่า
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
กระทรวง
วัฒนธรรม
ร่วมกับ
กองทุน ดร.อุ
เทน เตชะ
ไพบูลย์
มูลนิธิป่อ
เต็กตึ้ง
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ

นานาชาติ

27

นางสาวช่อผกา บุญ
ประกอบ

1.รองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความ
เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ”สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง”

วันที่ 22
มกราคม 2563

28

นางสาวช่อผกา บุญ
ประกอบ

2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการ
พูด การอ่าน การเขียน พ.ศ. 2563

วันที่ 19
ธันวาคม 2563

29

นายชิระวุฒิ อัจฉริย
ชีวิน

ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬา ตาแหน่ง ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน ทีม
กีฬาลีลาศ พาทีมคว้า 5 เหรียญทอง 1
เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

30

นายณัลทวัฒน์ บุญ
รินทร์

นิสิตสาขาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ตาแหน่ง
ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน ทีมกีฬา E-sport
พาทีมคว้า 1 เหรียญทอง

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

31

นายวัฒนพงษ์ คง
สืบเสาะ

ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬา ตาแหน่ง ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน
ทีมกีฬาลีลาศ พาทีมคว้า 1 เหรียญ
ทองแดง

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

52

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

32

นางสาวพิชญ์สินี ไชย
สันต์

นิสิตสาขา ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
ตาแหน่ง ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน
ทีมกีฬาลีลาศ พาทีมคว้า 1 เหรียญ
ทองแดง

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

33

นางสาวณัชชา ศรีสอง
เมือง

นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2
คว้า 1 เหรียญทอง

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

34

นางสาวศิรินาถ ผดุงสุข

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4
คว้า 1 เหรียญทอง

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

35

นายพิพัฒน์ ระดาดาษ

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3
คว้า 1 เหรียญทอง

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

36

นางสาวอารียา แดงนา
เพียง

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3
คว้า 1 เหรียญทอง

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

53

มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

37

นายณัฐพล นะครรัมย์

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2
คว้า 2 เหรียญทอง
- เหรียญทอง ลีลาศประเภท Standard
beginner Walz
- เหรียญทอง ลีลาศ ประเภท Standard
beginner tango

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

38

นางสาวจันทิมา คันทะ
พันธ์

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2
คว้า 2 เหรียญทอง
- เหรียญทอง ลีลาศประเภท Standard
beginner Walz
- เหรียญทอง ลีลาศ ประเภท Standard
beginner tango

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

39

นายสนธยา ชาติชานิ

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4
คว้า 1 เหรียญเงิน ลีลาศ
ประเภท Single Dance Cha Cha Cha

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

40

นางสาวชนนิการณ์
จรุจิตร

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4
คว้า 1 เหรียญเงิน ลีลาศ
ประเภท Single Dance Cha Cha Cha

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

54

มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ชื่อรางวัล
ระดับชาติ
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สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

41

นายวีระพงษ์ บัวทัน

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4
คว้า 1 เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ
ประเภท Latin American class E single
dance Cha Cha Cha

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

42

นางสาวกาญจนาพร
หล่อเเสง

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4
คว้า 1 เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ
ประเภท Latin American class E single
dance Cha Cha Cha

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

43

นายธีระพัฒน์ ด่านกระ
โทก

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3
-เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ ประเภท
Standard class E single dance waltz
-เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ ประเภทStandard class E single dance tango

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

44

นางสาวพัสตราภรณ์
พันธ์ฉลาด

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3
-เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ ประเภท
Standard class E single dance waltz
-เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ ประเภทStandard class E single dance tango

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

55

sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
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รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่
47 “The
sun
games”ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลัย
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45

นายปฏิพล ดีอ่อน

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3
เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ
ประเภท Standard class E single
dance Slow Foxtrot

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

46

นางสาวฉันทิศา สินชัย
ศรี

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2
เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ
ประเภท Standard class E single
dance Slow Foxtrot

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

47

นายภีรพงษ์ แจ่มใส

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2
เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ
ประเภท Standard class E single
dance quick step

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

48

นางสาวศศิกานต์
กฤษณานนท์

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2
เหรียญทองแดง กีฬาลีลาศ
ประเภท Standard class E single
dance quick step

วันที่ 9-18
มกราคม 2563

56
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49

นายกิตติพศ แนวถาวร

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3
แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศ
ไทย
รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2

วันที่ 16-17
พฤศจิกายน
2562

50

นางสาวชลธิชา ดารา
ก้านตรง

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3
แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศ
ไทย
รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2

วันที่ 16-17
พฤศจิกายน
2562

51

นายบารุงศักดิ์ สาวิสิทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3
แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศ
ไทย
รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2

วันที่ 16-17
พฤศจิกายน
2562

52

นายปฎิภาณ อินธิบาล
นายฐานิรันดร สุภา
พิมพ์
นายธีรศักดิ์ คนต่า

วันที่ 16
มกราคม 2563

53

นายเฉลิมวุฒิ แจ้งสว่าง
นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ
นางสาวกัญญาวีร์ สาร
ผล
นางสาวเมธาวี ทัพธานี
นายธนพล ธีราช
นายอภิชัย ภานุสี
นางสาวณัฐกมล ชิณ
ภาค
นายสหรัฐ หอมแสง
นายศุภฤกษ์ ศรีทองแดง
นายธณัฐพันธ์ โพธิ์ชัย
เลิศ
นายทีปกร โสสิงห์
นายวาสุเทพ วิบูลย์กุล
นางสาวจิราพร ออระสรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4
ทีม ไอติมรวมพลัง
คว้า เหรียญทองแดง ในการประกวดหนัง
สั้น (Short Film) ประจาปี 2562 ในหัวข้อ
เรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดี
เพราะมีจรรยาบรรณ” ประจาปี 2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4
ทีม ศึกเทศศาสตร์
คว้า รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver
Medal)ในการประกวดหนังสั้น (Short
Film) ประจาปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ครู
สร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมี
จรรยาบรรณ” ประจาปี 2562

57

วันที่ 16
มกราคม 2563

บริษัท บ้านปู
จากัด(มหาชน)
ร่วมกับ เพจ
บอร์ดเกมไนท์
ณ สยามสแควร์
วัน กทม
บริษัท บ้านปู
จากัด(มหาชน)
ร่วมกับ เพจ
บอร์ดเกมไนท์
ณ สยามสแควร์
วัน กทม
บริษัท บ้านปู
จากัด(มหาชน)
ร่วมกับ เพจ
บอร์ดเกมไนท์
ณ สยามส
แควร์วัน
กทม
จัดโดย คุรุสภา
กระทรวงศึกษา
ธิการ

จัดโดย คุรุสภา
กระทรวงศึกษา
ธิการ
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54

นางสาววาสนา บัว
เสนา

55

นางสาวช่อผกา บุญ
ประกอบ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เกียรติบัตร
รางวัลความประพฤติดี ประจาปี 2563 จัด
โดย พุทธสมาคมแห่งประทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 รับโล่
พระราชทานพร้อมเกียรติบัตร การ
พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ และผุ้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็ก
และเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจาปี 2563 สาขา ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 5
พฤษภาคม
2563

พุทธสมาคม
แห่งประทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

56

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
(ระดับอุดมศึกษา) ผลงานเรื่อง “นวัตกรรม
แอปพลิ เคชัน (Application)
“TOPSHARE” for OTOP

วันที่ 6
กุมภาพันธ์
2563

57

รางวันผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี
งบประมาณ 2563 เรื่อง ตู้อัจฉริยะรู้
กฎหมาย สภาวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 1-6
กุมภาพันธ์
2563

58

รางวัลชนะเลิศ" ประเภทนักศึกษา
โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิด
ภาครัฐ Thailand Data Innovation
Award (DIA by DGA) ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจาปี 2562
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแผนธุรกิจ
นวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "Social
Innovation Business Plan Contest
2019 ประเภทอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับ
ปริญญาตรี)

วันที่ 3
พฤศจิกายน
2562

จาก สานักงาน
การวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
ในโครงการ
“รางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์
ระดับเยาวชน
ในโครงการ
Thailand
New Gen
Award : I
New Gen
Award 2020”
จาก สานักงาน
การวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
ในโครงการ
Thailand
New Gen
Award 2020
จาก สานักงาน
พัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) สพร.
หรือ DGA
Thailand

คณะการบัญชีและการจัดการ

59

58

วันที่ 5 ตุลาคม
2562

จาก สานักงาน
นวัตกรรม
แห่งชาติ
(องค์การ
มหาชน)

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

60

วัน-เดือน-ปี
นานาชาติ

รางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผน
ทรัพยากรองค์กรสาหรับงานด้านการเงิน
และบัญชีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup
– National ERP Software Contest
2019”
รางวัลระดับดีเยี่ยม (การประยุกต์ใช้เทคนิค
การทาเหมืองข้อมูลสาหรับพยากรณ์ทารก
แรกเกิดน้าหนักน้อย) - พัฒนวดี ศิริจันทร์
ได้รับรางวัลระดับดีมาก (การประยุกต์ใช้
เทคนิคการเลือกปัจจัยและเทคนิคแบบรวม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจาลองใน
การพยากรณ์ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อย)

เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน
2562

62

รางวัลระดับดี (การพยากรณ์จานวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่
ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล)

วันที่ 28
กุมภาพันธ์
2563

63

รางวัลระดับดีมาก (การสร้างตัวแบบ
สาหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล)

วันที่ 26
กุมภาพันธ์
2563

64

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นวัตกรรม
นิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจาปี
2563

วันที่ 26
กุมภาพันธ์
2563

61

สถานทีจ่ ัด

59

วันที่ 28
กุมภาพันธ์
2563

ร่วมกับ คณะ
บริหารธุรกิจ
เพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
จัดโดย
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

ในงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(มหาวิทยาลัย
แม่โจ้) ครั้งที่ 1
ในงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(มหาวิทยาลัย
แม่โจ้) ครั้งที่ 1
ในงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(มหาวิทยาลัย
แม่โจ้)
ครั้งที่ 1
ในการประชุม
มหกรรม
วิชาการฟ้าใส
สถาบันอุดมศึก

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี
นานาชาติ

65

รับรางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษา
ปลอดบุหรี่ ประจาปี 2563

วันที่ 26
กุมภาพันธ์
2563

66

รางวัลระดับดี (การพยากรณ์จานวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่
ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล

วันที่ 26
กุมภาพันธ์
2563

67

รางวัลชมเชย (การประยุกต์ใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลสาหรับพยากรณ์ฝุ่นละออง
PM 2.5 เขตจังหวัดขอนแก่น)

วันที่ 26
กุมภาพันธ์
2563

68

รางวัลชนะเลิศ TOP4 จากโครงการการ
แข่งขันทักษะการขายอาเซียนครั้งที่ 1 The 1st South East Asian Sales
Competition (SEASAC)

วันที่ 26 – 28
กุมภาพันธ์
2563

69

อ.ดร.องอาจ ชาญ
ประสิทธิ์ชัย

สถานทีจ่ ัด

รางวัลประกาศเกียรติคุณ เรื่อง ตู้อัจฉริยะรู้
กฎหมาย ในฐานะที่ได้รับรางวันสภาวิจัย
แห่งชาติ : รางวันผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ประจาปีงบประมาณ 2563 จากสานักงาน

60

วันที่ 1-6
กุมภาพันธ์
2563

ษาปลอดบุหรี่
2563
สมาพันธ์
เครือข่ายแหง่
ชาติเพื่อ
สังคมไทย
ปลอดบุหรี่
ในการประชุม
มหกรรม
วิชาการฟ้าใส
สถาบันอุดมศึก
ษาปลอดบุหรี่
2563 สมาพันธ์
เครือข่ายแหง่
ชาติเพื่อ
สังคมไทย
ปลอดบุหรี่
ในงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(มหาวิทยาลัย
แม่โจ้) ครั้งที่ 1
ในงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(มหาวิทยาลัย
แม่โจ้) ครั้งที่ 1
การแข่งขัน
ทักษะการขาย
อาเชียน ครั้งที่
1 คณะการ
บัญชีและการ
จัดการ
ณ ศูนย์
นิทรรศการ
และการ
ประชุมไบ
เทค

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการ
Thailand New Gen Award 2020
70

นายธนพล ดาทุมมา

รางวัลพิเศษ โครงการจินตนาการ สืบสาน
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13
หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของ
สังคมไทย”

71

นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับคณะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

72

นายเจษฎา ชื่นตา

73

นางสาวสุกัญญา รักษา
ภักดี

74

นายธนพล ดาทุมมา

75

นายคมสันต์ ถาวงษ์
กลาง

76

นายสุรพล ทองด้วง

77

นายธณากร นวลงาม

รางวัลชมเชย การประกวดนางไหและ
หมากกั๊บ
แก๊บเนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจาปี
2563
รางวัลชมเชย การประกวดนางไหและ
หมากกั๊บ
แก๊บเนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจาปี
2563
ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 1
(ระดับอายุ 21-25 ปี)การประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15
ประจาปี 2563
ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2
(ระดับอายุ 17-20 ปี)การประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15
ประจาปี 2563
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับโล่รางวัล
เชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคามจากการประกวดหมอลากลอน
ต้าน covid-19 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบ
สานและเผยแพร่การแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านหมอลากลอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ได้รับรางวัล "หนึ่งความดีเพื่อแม่" สาขา
ผู้ทาประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา

61

บางนา
กรุงเทพมหา
นคร
วันที่ 8 ตุลาคม ณ โถงชั้น 5 หอ
2562
ศิลปวัฒนธรรม
แห่ง
กรุงเทพมหานค
ร
วันที่ 9
ณ อาคารเฉลิม
ธันวาคม 2562 พระเกียรติใน
โอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5
รอบ 2
เมษายน 2558
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
(เขตพื้นที่ใน
เมือง)
วันที่ 16
ณ ลาน
มกราคม
ศิลปวัฒนธรรม
2563
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
วันที่ 16
ณ ลาน
มกราคม
ศิลปวัฒนธรรม
2563
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
วันที่ 11
โดยสถาบัน
มิถุนายน 2563 บัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม
วันที่ 11
โดยสถาบัน
มิถุนายน 2563 บัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม
ณ บริเวณ
ด้านหน้า
หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80
พรรษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
วันที่ 29
ณ หอประชุม
สิงหาคม 2563 ครุสภา

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเนื่องในโอกาส วัน
แม่แห่งชาติ ประจาปี 2563 โดย องค์กร
สโมสรส่งเสริมแม่แห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์พี
ระศรี" จากผลงานชื่อ อาลัยรักเพื่อนสาว
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม (เย็บปักผ้า
และวัสดุ)จากการแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 37 ประจาปี2563
รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9

78

นายธนพล ดาทุมมา

79

นางสาวนิลยา
บรรดาศักดิ์

80

นายบุญนา สาสุด

รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9

81

นางสาวนิตยา เหิรเมฆ

รับรางวัลชมเชยจากการประกวด
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9

82

นางสาวธนธร สรรพ์กิจ
จานง

รับรางวัลชมเชยจากการประกวด
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9

83

นางสาวสิริรัตฏา น้อย
วิชัย

รับรางวัลชมเชยจากการประกวด
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9

84

นางสาวสุกัญญา รักษา
ภักด

ได้รับรางวัลนางไหดีเด่นในการประกวด
ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วย
พระราชทานฯ งานมหกรรมภูมิปัญญา
นันทนาการ ท้องถิ่นอีสาน ประจ าปี 2563
เป็นการประกวดประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25
ปี

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
85 นายศราวุธ สุขสังวรณ์
รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปะการ
นายธนเทพ ไกรสุข
ตกแต่งฉากหลังบริเวณลอบบี้ “Backdrop
นางสาวผณินทรา จาปา Display for Lobby Area”
ปิ่น

62

กรุงเทพมหานค
ร
วันที่ 11
ณ
กันยายน 2563 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ณ ห้อง
นิทรรศการ
หลัก ชั้น 7 หอ
ศิลปะกรุงเทพฯ
ณ ห้อง
นิทรรศการ
หลัก ชั้น 7 หอ
ศิลปะกรุงเทพฯ
ณ ห้อง
นิทรรศการ
หลัก ชั้น 7 หอ
ศิลปะกรุงเทพฯ
ณ ห้อง
นิทรรศการ
หลัก ชั้น 7 หอ
ศิลปะกรุงเทพฯ
ณ ห้อง
นิทรรศการ
หลัก ชั้น 7 หอ
ศิลปะกรุงเทพฯ
ณ เสริม ไทย
คอมเพล็กซ์
จังหวัด
มหาสารคาม

วันที่ 21
กุมภาพันธ์
2563

โครงการ
แข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการและ
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม
THM FAIR

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

86

นายกฤตพล เยรัมย์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
87 นายการัณ ดิษเจริญ
นายจักรพงศ์ ศิริโส

88

นายธิษณ์ศรัณย์ มา
ลาพัฒน์

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ทาอาหาร พลิกโฉมอาหารล้านนาสู่สากล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
l-New Gen Award 2020 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand
New Gen lnventors Award 2020
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษย์สาหรับสินค้า
โอทอป
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการกรมที่ดินผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2562

63

ครั้งที่ 7 ณ
คณะการ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม และ
หอประชุม
อาคาร
วัฒนธรรม
สถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วันที่ 25
ณ โซน
กันยายน 2563 มหกรรม
อาหาร We
Love
Chiang Mai
ภายในงาน
Lanna
Expo 2020
ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้า
นานาชาติ
เฉลิมพระ
เกียรติ 7
รอบพระ
ชนมพรรษา
จังหวัด
เชียงใหม่
วันที่ 2-6
กุมภาพันธ์
2563

วันที่ 17
กุมภาพันธ์
2563

ศูนย์
นิทรรศการ
และการ
ประชุมไบเท
คบางนา
กรุงเทพมหา
นคร
ห้องประชุม
วายุภักษ์ 6
ชั้น 5
โรงแรม
เซ็นทรา
บาย
เซ็นทรา

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

89

นายจักรพรรณ์ พลหงษ์ รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

90

นายหมวดโท ภรัณยู
มายูร

วันที่ 5
พฤษภาคม
2563

ได้รับการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผล
การยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี 2563 โดย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

26 สิงหาคม
2563

ศูนย์ราชการ
และคอน
เวนซันเซ็น
เตอร์ แจ้ง
วัฒนะ
กรุงเทพ
พุทธสมาคม
แห่งประเทศ
ไทย ในพระ
บรม
ราชูปถัมภ์
สโมสรทหารบก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
91

นางสาวกานต์วิชา คา
หนูไทย

รางวัลพันท้ายนรสิงห์ สาขาครูสอนด้าน
ร้องเพลง ผู้ส่งเสริมเยาวชน สร้างชื่อเสียง
ต่อประเทศชาติ ประจาปี 2563

วันที่ 8 มีนาคม
2563

92

ศิลป์อีสานกลองยาว

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกลองยาว ระดับ
สถาบันการศึกษา งานมหกรรมเส็งกลอง
ร่องคา ประจาปี 2563

วันที่ 8
กุมภาพันธ์
2563

93

นายทศพล พันลาภักดิ์

รางวัลครูดีเด่น ประจาปี 2563

94

นายอิทธิวาท จันละ
บุตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน Churarat Classical guitar
competition 2019

วันที่ 15
กุมภาพันธ์
2563
วันที่ 29
ตุลาคม 2562

95

นายศราวุฒิ พิกุลศรี

รางวัลความประพฤดี ประจาปี 2563
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์

96

นายศราวุฒิ พิกุลศรี

รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ประจาปี 2563 ระดับอุดมศึกษา จาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

64

หอประชุม
คุรุสภา
กระทรวงศึก
ษาธิการ
กรุงเทพฯ
สนาม
เทศบาล
ตาบลร่องคา
อ.ร่องคา จ.
กาฬสินธุ์
เทศบาลนคร
อุดรธานี
หอ
ศิลปวัฒนธร
รมแห่ง
กรุงเทพมหา
นคร (BACC)
จากพุทธ
สมาคมแห่ง
ประเทศไทย
ในพระ
ราชูปถัมภ์
จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

97

นายพนันท์ พิมพ์ขุม
เหล็ก

98

วงโปงลางศิลป์อีสาน

99

วงโปงลางศิลป์อีสาน

100 วงโปงลางศิลป์อีสาน
101 วงโปงลางศิลป์อีสาน
102 วงโปงลางศิลป์อีสาน

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
ยอดแคนและนางไหเมืองขอนแก่น ในงาน
ร้อยแก่นสารสินธุ์ จูราสสิค ณ ตลาดต้น
ตาล จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
ดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประจาปี 2563 กรมพลศึกษา
รางวัลบรรเลงโหวดดีเด่น การประกวด
ดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประจาปี 2563 กรมพลศึกษา
รางวัลนางไหดีเด่น การประกวดดนตรี
พื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประจาปี 2563 กรมพลศึกษา
รางวัลขับ ร้อง ลา ดีเด่น การประกวด
ดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประจาปี 2563 กรมพลศึกษา
รางวัลการแสดงชุดเทิดพระเกียรติฯ ดีเด่น
การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วย
พระราชทานฯ ประจาปี 2563 กรมพล
ศึกษา

คณะนิติศาสตร์
103 นางสาววิภวานี คาวัน
ดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬา
E-sports Class B ทีม หญิง การแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่
47 “The sun games”
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
104 นางสาวปทิตญา โท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
สันทัด
Miss Motor Show Thailand 2020
พร้อมรับสายสะพาย ถ้วยรางวัลประจา
ตาแหน่ง เงินรางวัล 60,000 บาท และของ
รางวัลจากผู้สนับสนุน
105 นางสาวรัตนาภรณ์ ตรัย รางวัลดีเด่นของการนาเสนอผลงาน
สถิตย์
ประเภทบรรยาย ระดับบัณฑิตศึกษา ใน
หัวข้อเรื่อง “การตรวจหาองค์ประกอบทาง
เคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด
จากสมุนไพรไทยบารุงน้านม”
106 นายธวัชชัย ชาวดงบัง
รางวัลดีเด่นของการนาเสนอผลงาน
ประเภทโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี ใน
หัวข้อเรื่อง “การสังเคราะห์และสมบัติการ
พัฒนาสีของสารมาโคไซคลิกเพื่อใช้ในสี
ย้อมทางความร้อนที่ผันกลับได้”

65

วันที่ 25
กรกฎาคมคม
2563

ณ ตลาดต้น
ตาล จังหวัด
ขอนแก่น
กรมพล
ศึกษา
กรมพล
ศึกษา
กรมพล
ศึกษา
กรมพล
ศึกษา
กรมพล
ศึกษา

ระหว่างวันที่ 918 มกราคม
2563 ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี

ณ
มหาวิทยาลัย
รังสิต
จังหวัด
ปทุมธานี

วันที่ 19
กุมภาพันธ์
2563

ณ ห้องรอยัล จู
บิลี่บอลรูม ชั้น
1 ชาเลนเจอร์
อิมแพค เมือง
ทองธานี
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย

วันที่ 28
กุมภาพันธ์
2563
วันที่ 28
กุมภาพันธ์
2563

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

107 นางสาวสิริรัตน์
วรัญญานนท์
นางสาวพนัชกร
จาปามูล

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

รางวัลดีมากของการนาเสนอผลงาน
ประเภทบรรยาย ระดับปริญญาตรีในหัวข้อ
เรื่อง “การตรวจหาฤทธิ์ดักจับอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย”

วันที่ 28
กุมภาพันธ์
2563

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน บรรจุพันธ์ลูก
ปลางานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่

วันที่ 21-25
ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน การทอดแห
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37

วันที่ 21-25
ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

นางสาวทิติวลักษณ์
ยาขันทิพย์
นางสาวทัตพิชา ดีนอก
นางสาวธัญญาศริ
แสงสุวรรณ์
นางสาวธัญญาเรศ
แซ่ล้อ
นางสาวอริศรา
โคตรกากับ
นางสางรุ่งทิวา
ไตรนิรันดร
นางสาวสุวีรยา
โสรสา

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน การแข่งขัน
ทักษะโครงงานทางการเกษตรงานประเพณี
4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37

วันที่ 21-25
ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14
กุมภาพันธ์
2563

ณ ห้องประชุม
อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ชั้น 2
(ศูนย์เครื่องมือ
กลางฯ)
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

112

นางสาวภาวิณี ต่อติด

วันที่ 21-25
ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

113

นางสาวฟองแก้ว เกต
มาลา

วันที่ 21-25
ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

114

นางสาวภัทราภรณ์
กาจัดภัย

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกรอก
วัสดุปลูกใส่ถุงงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ
ครั้งที่ 37
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประเมินเนื้อ
ดินวิธีภาคสนาม การวัดค่า PH ของดิน
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันทักษะเซท
แมลงงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 3

วันที่ 21-25
ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

115

นางสาววรัญญา ฤทธิ์ฤา
ชัย

รางวัลคนดีศรี มมส

วันที่ 8
กรกฎาคม
2563

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

116

นายปกป้อง ช้างเยาว์

ชมรมสานฝันคนสร้างชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับการประเมินโครงการดาเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายใน

2 มิถุนายน
2563

คณะเทคโนโลยี
108 นางสาวกมลธิดา ไชย
ราช
นายจิรกิตติ์ มีทา
109 นายจิรกิตติ์ มีทา
นายธนัญชัย ศรีจันทึก
110

111
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
การศึกษา 2560 – 2561

วันที่ 9
ธันวาคม 2562

รางวัลนิสิตต้นแบบ “MSU FOR ALL"
ประจาปีการศึกษา 2562
เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
ประจาปีการศึกษา 2562

วันที่ 22
มกราคม 2563
วันที่ 3
กุมภาพันธ์
2563

รางวัล Popular Vote อันดับที่ 3
นาเสนอผลงานนวัตกรรมด้านพลังงาน
รอบชิงชนะเลิศ (Pitching) ภายใต้
โครงการ Young Energy Research
Showcase จัดโดยกระทรวงพลังงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมเกษตร หัว
เรื่อง “เรือแล่นลม” ภายใต้โครงการ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ
ครั้งที่ 26 จัดโดย
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชมเชย
การแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมเกษตร หัว
เรื่อง “เรือแล่นลม” ภายใต้โครงการ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ
ครั้งที่ 26 จัดโดย
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการ
นาไปใช้ประโยชน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท
ความคิดสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการ
นาเสนอ
การแข่งขันโครงงานภาคบรรยายเรื่อง
"เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก
เมล็ดพืช" ภายใต้โครงการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 26 จัดโดย

วันที่ 22-25
กุมภาพันธ์
2563

อาคาร
หอประชุม
เฉลิมพระ
เกียรติฯ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ศาลาสหทัย
สมาคม
พระบรมมห
าราชวัง
โรงแรมโนโว
เทล สยามส
แควร์
กรุงเทพมหา
นคร

ระดับชาติ

นานาชาติ

มหาวิทยาลัย (Green Youth)
ระดับประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
117 นายสถาพร สอนสุภาพ

118 นายรัฐพล วิจิตขะจี
119 นายพงษ์นรินทร์ ไชย
เพ็ชร
120 นางสาวอิศริยา ไชยพล
งาม
นางสาวสุนิสา ศรีอุดร
นายจีระศักดิ์ ใจช่วง
นายพงศ์ศิริ สาราญ
มาก
121
นางสาวอิศริยา ไชยพล
งาม
นางสาวสุนิสา ศรีอุดร
นายจีระศักดิ์ ใจช่วง
นายพงศ์ศิริ สาราญ
มาก
122
นายอนวัช นาดอน
นายจีรยุทธ โยวะผุย
นายกฤษณะ เกษศุภะ
นายณัฐพงษ์ คันทา
123

นายธีรพงษ์ สีเทียมเงิน
นายธีระพงษ์ มะโน
ธรรม
นายสุทธิพงษ์ ทองคา
ธรรมชาติ
นางสาวอังคณา ศรีบัว
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วันที่ 27-28
กุมภาพันธ์
2563

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
จังหวัด
ขอนแก่น

วันที่ 27-28
กุมภาพันธ์
2563

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
จังหวัด
ขอนแก่น

วันที่ 27-28
กุมภาพันธ์
2563

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
จังหวัด
ขอนแก่น

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

124

นายชานน ชัยสิทธิสิน
สุข
นายพิเชษฐ์พงษ์ วงค์
จาปา
Ms.Sreyneang Sim

125 นางสาวพัชรินทร์ แสง
หาร
126 นายอนาวิล ศรีพลัง
นางสาวปริยดา ศรีวร
สาร
127 นายขวัญชัย ปรีดี
128 นายศวเทพ ศรีเฉลา
129 นางสาวธิญาดา ธงศรี

130 นายนันทวัฒน์ เอพริลส์

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

วันที่ 27
สิงหาคม 2563

อาคารพล
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วันที่ 4 ตุลาคม
2562

บริษัท ที่
นอนดาร์ลิ่ง
ขอนแก่น
จากัด
บริษัท ที่
นอนดาร์ลิ่ง
ขอนแก่น
จากัด
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
กองประกวด
มิสแกรนด์
อุบลราชธานี
ศูนย์การค้า
สามย่านมิตร
ทาวน์ โดย
กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
(กสอ.)
กระทรวง
อุตสาหกรรม
ร่วมกับ
บริษัทกันต
นา กรุ๊ป
จากัด
(มหาชน)
กองประกวด
มิสแกรนด์
ศรีษะเกษ

นานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจาปี
การศึกษา 2563

รางวัลออกแบบดีเด่นการประกวดแบบ
Darting Showroom สาหรับการจัดแสดง
สินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darting Detuxe
รางวัลชมเชยการประกวดแบบ
Darting Showroom สาหรับการจัดแสดง
สินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darting Detuxe

วันที่ 4 ตุลาคม
2562

รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา 51 ปี มมส.
รางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดมิสแกรนด์
ประจาจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อชุด
“กวยจั๊บอุบล ”
รางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม "TIDA
Fashion Fesitval 2020"

วันที่ 9
ธันวาคม 2562

รางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ในชุด “ราชินี 4 ชนเผ่า ”
ซึ่งจะเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกวด
บนเวที Miss Grand Thailand
2020 ได้รับเงินรางวัล จานวน 5,000
บาท และได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทา
ชุดประจาจังหวัดจากกองประกวดมิสแก
รนด์ศรีสะเกษ จานวน 10,000 บาท

19 กรกฎาคม
2563
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19 กรกฎาคม
2563
17-18
สิงหาคม 2563

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

รางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดประจา
จังหวัดตาก "ชุด พนิดาเทวี อัสตรีต้านโค
วิด” ซึ่งจะเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้
ประกวดบนเวที Miss Grand Thailand
2020 ได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทาชุด
ประจาจังหวัดจากกองประกวดมิสแกรนด์
ตาก จานวน 10,000 บาท

15 สิงหาคม
2563

กองประกวด
มิสแกรนด์
ตาก

132 นายภัทรวิชญ์
ภัทรวัฒน์กุล
นาย ณัฐพงษ์ ชินอาจ
นายธนดล บุขุนทด

รับรางวัลชมเชย จาก Lamia Films เป็น
ผลงานของ ทีมจีนูน 1 Day

วันที่ 13
ธันวาคม 2562

133 นายต้น ตระกานต์
ทองเขียว
นางสาวตุลยดา
พันธุโพธิ์
นางสาวอาริยา
วงศ์พิพันธ์

รับรางวัล Brand Champion 2 รางวัล
จาก Onetouch เป็นผลงานของทีมไล่ปี่

วันที่ 13
ธันวาคม 2562

134 นางสาวจุฑามาศ สีดา
นางสาวจันทิมา สุจริต
นายกิตติภพ หาวงษ์
นางสาวอุษณีย์
แสบงบาล
นางสาวศิลามณี
ศิลาพัฒน์
135 นางสาวสิริยากร
วงค์กระนวน
นางสาวกรชวรรณ
นนทภา
นางสาวจันจิรา
หลวงจันทร์
นางสาวนราภัสสร์
รักษาพล
นายพงศธร
ชยานันต์โสดา
136 นายสุทัศน์ สุขแก้ว
นายยุทธเกียรติ
บุญหลาย
นางสาวจินดารัตน์
วงศ์คาจันทร์

รางวัลชนะเลิศสารคดี เชิงข่าวโทรทัศน์
ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น ได้แก่ผลงานเรื่อง
“อ้อยเข้าปากช้าง จากทีมไปกลับฝน จาก
งานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่
15 ประจาปีการศึกษา 2562

วันที่ 21
ธันวาคม 2562

ณ โรงแรม
เดอะ
เบอร์เคลีย์
โฮเต็ล ประ
ตูน้ า ชั้น 11
กรุงเทพมหา
นคร
ณ โรงแรม
เดอะ
เบอร์เคลีย์
โฮเต็ล ประ
ตูน้ า ชั้น 11
กรุงเทพมหา
นคร
ณ โรงแรม
เดอะพาลาซ
โซ
กรุงเทพมหา
นคร

รางวัลชมเชย สารคดีประเภทวิถีชุมชนเรื่อง
ที่ 1 ได้แก่ผลงานเรื่อง “บทเรียนนวัตวิถี”
จากทีม Three N double A

วันที่ 21
ธันวาคม 2562

ณ โรงแรม
เดอะพาลาซ
โซ
กรุงเทพมหา
นคร

รางวัลชมเชย สารคดีประเภทวิถีชุมชนเรื่อง
ที่ 2 ได้แก่ผลงานเรื่อง ทางรอดคนริมโขง
จากทีม Three N double B

วันที่ 21
ธันวาคม 2562

ณ โรงแรม
เดอะพาลาซ
โซ
กรุงเทพมหา
นคร

ระดับชาติ
131 นายนันทวัฒน์ เอพริลส์

นานาชาติ

คณะวิทยาการสารสนเทศ
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

นางสาวศรสวรรค์
แสนสาระ
นางสาวเจนจิรา จิมานัง
137 นายพิสิษฐ์ แก้วศิลา
นางสาวนันทิชา
สวัสดิพละ
นายชัยภัคดิ์ ตั้งประจักษ์
นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์
กุล

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม
Chinathip ได้แก่ผลงานโครงการ
Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้
เห็นเด้อ

วันที่19
ธันวาคม 2562

ณ บริเวณ
TOYOTA
ALIVE
SPACE ชั้น
3 ICON
SIAM

138 นายเสกสรร นาหัวนิล
นายธีระนัย
จันทร์ไพสนต์
นางสาวปรียานุช สุโพธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม 4
ANGIES ขี่ม้ายูนิคอร์น ได้แก่ผลงาน
โครงการ UNICROSS SAFE LIFE

19 ธันวาคม
2562

139 ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

รางวัลางวัลดีเด่น 1 รางวัลได้แก่ 1.
Website : www.baankluayonline.co
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในงานประกาศ
ผลรางวัลโครงการ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
2562
รางวัลชมเชย Website :
www.sunandhanews.com จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงาน
ประกาศ ผลรางวัลโครงการ “เว็บไซต์ข่าว
ฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา
ประจ าปี 2562
รางวัลชมเชย Website :
https://suemuanchonnews.com จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานประกาศ
ผลรางวัลโครงการ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงานตัดสิน
ผลรอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค สาหรับ
10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือก
โครงการประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมอง
อนาคต Images of Future รอบภูมิภาค
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้ธีม
“FUTURELAND of NORTHEASTERN ”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในผลงาน
CV-25 มหันตภัยเชื้อร้ายทลายโลก

ณ บริเวณ
TOYOTA
ALIVE
SPACE ชั้น
3 ICON
SIAM
จาก
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

140 ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
141 ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
142 นิสิตภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
143 นายภูมินทร์ พินิจ
นายณัชภัทร ลาภทิพย์
นายเอกรัฐ เติมพันธุ์
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จาก
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

จาก
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

วันที่ 29
สิงหาคม 2563

ณ โรง
ภาพยนตร์ 3
SF Cinema
ชั้น 5 สาขา
ศูนย์การค้า
เทอร์มินอล
โคราช

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

นายภาคิน บุญเลิศ
นางสาวทิยาพร แก้ววงค์
144 นางสาวกมลทิพย์
เทศทอง
นางสาวไอรดา
ทรงธวรัฐ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

รางวัลชมเชย NSC 2020 ระดับภูมิภาค ใน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที 22 (NSC 2020)
ระดับภาค ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

145 นายพุฒิพงศ์ แย้มศิริ
นายเพ็ญภาส หงษาคา

รางวัลที่ 2 NSC 2020 ระดับภูมิภาค ใน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที 22 (NSC 2020)
ระดับภาค ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

146 นางสาวสุชาดา คาวัน
นายวสันต์ชัย สูงสนิท

รางวัลชมเชยประเภทเพื่อความบันเทิง
NSC 2020 ระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที 22 (NSC 2020) ระดับภาค ณ
ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
147 รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเ่น
ด่ โดยสมาคมศิษย์
เก่า มศว.มมศ .
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ณ สานักงาน
อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ภาค
ตะวันออกเฉี
ยงเหนือ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
อาเภอเมือง
จังหวัด
ขอนแก่น
ณ สานักงาน
อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
อาเภอเมือง
จังหวัด
ขอนแก่น
ณ สานักงาน
อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
อาเภอเมือง
จังหวัด
ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2562

ณ อาคาร
เฉลิมพระ
เกียรติ 58
พรรษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

148 ผศ.ดร.สัมบัติ อัปาระกา

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

วันที่ 9
ธันวาคม 2562

ณ อาคาร
เฉลิมพระ
เกียรติ 58
พรรษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

นานาชาติ

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา

149 นางสาวปิยะธิดา ดวงจันทร์ รางวัล นิสิตต้นแบบ (MSU FOR ALL)
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
150 นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลชาย เข้า
ทรัพยากรศาสตร์ ทุก
ร่วมแข่งขันกีฬา สิ่งแวดล้อม นิสิต
หลักสูตร
นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

ระหว่างวันที่
14 - 16
กุมภาพันธ์
2563

151 นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและ รางวัลรองชนะเลิศ ผู้นาเชียร์เข้าร่วม
ทรัพยากรศาสตร์ ทุก
แข่งขันกีฬา สิ่งแวดล้อม นิสิต นักศึกษา
หลักสูตร
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

ระหว่างวันที่
14 - 16
กุมภาพันธ์
2563

152 นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและ รางวัลชนะเลิศ วิ่งซุปเปอร์แมน เข้าร่วม
ทรัพยากรศาสตร์ ทุก
แข่งขันกีฬา สิ่งแวดล้อม นิสิต นักศึกษา
หลักสูตร
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

ระหว่างวันที่
14 - 16
กุมภาพันธ์
2563

153 นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและ รางวัลรองชนะเลิศวิ่งหลายขา เข้าร่วม
ทรัพยากรศาสตร์ ทุก
แข่งขันกีฬา สิ่งแวดล้อม นิสิต นักศึกษา
หลักสูตร
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

ระหว่างวันที่
14 - 16
กุมภาพันธ์
2563

154 นายชญานนท์ สวัสดิผล

รางวัลเชิดชูเกียรติ "นิสิตจิตอาสาดีเด่น"
ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี

วันที่ 9
ธันวาคม 2562

155 นายอนันทวัฒน์ ชาติสาย รางวัลเชิดชูเกียรติ "นิสิตจิตอาสาดีเด่น"
ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี

วันที่ 9
ธันวาคม 2562
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จาก
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ณ
มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยา
เขต ศาลายา
จังหวัด
นครปฐม
ณ
มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยา
เขต ศาลายา
จังหวัด
นครปฐม
ณ
มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยา
เขต ศาลายา
จังหวัด
นครปฐม
ณ
มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยา
เขต ศาลายา
จังหวัด
นครปฐม
ณ อาคาร
เฉลิมพระ
เกียรติ 58
พรรษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ณ อาคาร
เฉลิมพระ
เกียรติ 58

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ
พรรษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

156 นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล

รับมอบเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดี
ประจาปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถ้มภ์

157 ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์

ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สาขาด้าน
การสอน จากมหาวิทยาลัยมหิดล

จากพุทธ
สมาคมแห่ง
ประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถ้มภ์
จาก
มหาวิทยาลัย
มหิดล

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
158 นางกรชนก แก่นคา
159 นายนรินทร์ สายซอ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2562
(นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2562
(ระดับจังหวัด)

วันที่ 1
มหาวิทยาลัย
เมษายน 2563 อุบลราชธานี
วันที่ 31
ศาลากลาง
มีนาคม 2563 จังหวัด
มหาสารคาม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
160 นางสาวฤทัยรัตน์ หล้า
สมบูรณ์

รางวัลการชนะเลิศการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ (สาขาวิชาเวชกรรมไทย)

วันที่ 15-16
กุมภาพันธ์
2563

161 นางสาวจิรนันท์ อารีชม

รางวัลการชนะเลิศการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ (สาขาวิชาเวชกรรมไทย)

วันที่ 15-16
กุมภาพันธ์
2563

162 นายจักกาย ศรีสวัสดิ์

รางวัลการชนะเลิศการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ (สาขาวิชาหัตถเวชกรรมไทย)

วันที่ 15-16
กุมภาพันธ์
2563
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มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ร่วมกับ
สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ร่วมกับ
สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ร่วมกับ
สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์
แผนไทยและ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

163 นางสาวปัญญดา บุญศรี

รางวัลการชนะเลิศการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ (สาขาวิชาหัตถเวชกรรมไทย)

วันที่ 15-16
กุมภาพันธ์
2563

164 นางสาวพัชราภรณ์ ภู
ต่างแดน

รางวัลการชนะเลิศการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ (สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย)

วันที่ 15-16
กุมภาพันธ์
2563

165 นางสาวสุธิดา สุคาภา

รางวัลการชนะเลิศการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ (สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย)

วันที่ 15-16
กุมภาพันธ์
2563

166 นางสาวนาถยา เจิม
ประดิษฐ์วงศ์
คณะเภสัชศาสตร์
167 นางสาวพิชญ์ณัชชา นัน
ตะนะ

รางวัลผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม
จริยธรรม แพทยสภา

วันที่ 27
สิงหาคม 2563

ได้รางวัลดี ผลงาน Oral Presentation
ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

15-16
กุมภาพันธ์ 63

168 นายสุรบถ สุขสบาย

ได้รางวัลดี ผลงาน Oral Presentation
ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

15-16
กุมภาพันธ์ 63

169 นางสาวณพิภรณ์
อิสริยะชัยกุล

ได้รางวัลดี ผลงาน Poster Presentation
ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

15-16
กุมภาพันธ์ 63

170 นางสาวงามสิริ สวัสดิ์
รัมย์

ได้รางวัลดี ผลงาน Poster Presentation
ด้านเภสัชศาสตร์

15-16
กุมภาพันธ์ 63
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แพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ร่วมกับ
สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ร่วมกับ
สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ร่วมกับ
สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย
แพทยสภา
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี
นานาชาติ

10 กันยายน
63

จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วังสระปทุม
กรุงเทพฯ

วันที่ 20
พฤศจิกายน
2562

มูลนิธิเปรม ติณ
สูลนนท์ จังหวัด
นครราชสีมา

171 นายธนาฤทธิ์ พิสุทธิมาน ได้รางวัลดีเยี่ยม ผลงาน Poster
Presentation
ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
172 นางสาวขวัญชนก
ได้รางวัลดีเยี่ยม ผลงาน Poster
ศิริบุรี
Presentation
ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
173 นางสาวสุพัตรา
ได้รางวัลดี ผลงาน Poster Presentation
ผลเจริญ
ด้านบริบาลเภสัชกรรม

15-16
กุมภาพันธ์ 63

174 นางสาวศิริขวัญ
แพนไธสง

ได้รางวัลดีเยี่ยม ผลงาน Oral
Presentation
ด้านบริบาลเภสัชกรรม
ได้รางวัลดีเยี่ยม ผลงาน Oral
Presentation
ด้านบริบาลเภสัชกรรม
ได้รางวัลดีมาก ผลงาน Oral
Presentation
ด้านบริบาลเภสัชกรรม
ได้รางวัลดี ผลงาน Oral Presentation
ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

15-16
กุมภาพันธ์ 63

ได้รางวัลดีมาก ผลงาน Oral
Presentation
ด้านบริบาลเภสัชกรรม
ได้รางวัลดี ผลงาน Poster Presentation
ด้านบริบาลเภสัชกรรม

15-16
กุมภาพันธ์ 63

175 นายวงศ์วรุฒม์ บริหาร
ธนวุฒิ
176 นางสาววัชรี คงกระ
โทก
177 นายคุณากร จันทะมน
178 นางสาวกนกลักษณ์
ชาญสูงเนิน
179 นางสาวศิริวรรณ ตามจ
นา

15-16
กุมภาพันธ์ 63
15-16
กุมภาพันธ์ 63

15-16
กุมภาพันธ์ 63
15-16
กุมภาพันธ์ 63
15-16
กุมภาพันธ์ 63

15-16
กุมภาพันธ์ 63

180 นายเอกภาพ สุดาจันทร์ ได้รางวัลดี ผลงาน Oral Presentation
ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

15-16
กุมภาพันธ์ 63

181 นางสาวอัมพิกา ช่างผัส

ได้รางวัลนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น ประจาปี 2563

15-16
กุมภาพันธ์ 63

182 นายวศิน ทอนมาตย์

เล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล MSU DIGETAL
STORYTELLING CONTEST
ได้รางวัล บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม
ประจาปี 2563

-

183 เภสัชกรหญิงจิณัฐติ
กานต์ หอมสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
184 นายพงศ์นรินทร์
บุตรราช
นายศรพิชัย ป้องแก้ว
นายดนุรุต โสภารักษ์
นายเจตนิพัทธ์ คาเกิด

สถานทีจ่ ัด

โครงการคุณธรรมจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา

75

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

นางสาววาสนา แซ่ภู่
นางสาวเมธิพร
ภูบุญทอง
185 นายนวพล พันธ์โพธิ์คา
186 นายพงศ์นรินทร์ บุตร
ราช
187 นายสุทัด บุดดาเคย

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

รางวัลธัญญาลักษณ์ อวอร์ด ประจาปี
2563 จากสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ กรมการแพทย์
รางวัลนิสิตนักศึกษาเด่น สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลนิสิตนักศึกษาดีเด่น สมาคมพยาบาล
ดีเด่นแห่งประเทศไทย

วันที่ 30
กรมการแพทย์
มิถุนายน 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
โครงการวิชาการภายใต้
หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา
สุขภาพในชุมชน" ภาคนิทรรศการ
ในชื่อโครงการ Walker Together With
Us
ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
และเกียรติบัตร
ในการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการ
ศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสานึก”
ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้าใจไม่มีหมด”
ประเภท : ประชาชนทั่วไป

วันที่ 25
มกราคม พ.ศ.
2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์
188 นิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

189

นายนิรุตติ์ ขาวปะคา

190

นายชูชัย อรรถวิลัย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการนาเสนอผลงานงานวิชาการ เรื่อง
“การดาเนินงานกองบริหารการสาธารณสุข
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
ในงานประชุมวิชาการกองบริหารการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่
19 – 21
สิงหาคม 2563

191

นางสาวนฤมล
ศรีระวงษ์

ได้รับรางวัลนิสิตนักศึกษาคุณธรรม
จริยธรรม ดีเด่น
จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ง
ประเทศไทย
ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38

วันที่ 25
มกราคม พ.ศ.
2563

76

ณ
มหาวิทยาลัย
หัวเฉียว
เฉลิมพระ
เกียรติ
สานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
กระทรวง
วัฒนธรรม
ร่วมกับ สมาคม
ถ่ายภาพแห่ง
ประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ณ โรงแรมรี
เจ้นท์ ชะอา
อาเภอหัวหิน
จังหวัดเพชรบุรี

ณ
มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
ชื่อรางวัล
ระดับชาติ

วัน-เดือน-ปี

สถานทีจ่ ัด

นานาชาติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ไม่มี
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความสาเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้เรียนรู้
อย่างมีความสุข
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
นโยบาย/ประกาศ การบูรณาการ การเรียนการสอน
2
มีการดาเนินการจัดตั้งชุมนุม/กิจกรรม เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้
3
จัดให้นักเรียนเลือกชุมนุม/กิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความสมัครใจและ
4
5

ความชอบ
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยวัดจากผลงาน หรือ ความสุข
สรุปผลการดาเนินงาน / ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
ผลคะแนน

ผลการดาเนินงาน






5.00

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ระดับความสาเร็จในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีผู้รับผิดชอบดูแลขับเคลื่อนกระบวนการ
2
- มีกิจกรรม/โครงการ/แผนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงาน/

3
4
5

นวัตกรรม
- มีการบูรณาการความรู้ข้ามกลุม่ สาระ/มีการใช้ศักยภาพคณาจารย์/
ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานและ
นวัตกรรมของผู้เรียน
มีการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลงาน/นวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 60 ก่อนจบระดับชัน้ ม.3
และ ม.6
ผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรียนได้รับการนาเสนอและเผยแพร่ในระดับ
โรงเรียนขึ้นไป
ผลคะแนน

ผลการดาเนินงาน








ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ได้ตามความคาดหวัง
จานวนนักเรียนที่ข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
จานวนนักเรียนที่ข้าศึกษาต่อใน
คิดเป็นร้อยละ
ได้ตามที่คาดหวัง
ระดับอุดมศึกษาได้ทงั้ หมด
73.84
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด 2.1.1 จานวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
ที่

คณะ/หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)

ชื่อผลงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์ 1.หนังสือตานานแม่นาโขง : เรื่องเล่าเชิงนิเวศ
และสังคมศาสตร์
กับบทสะท้อนวิธีคิดทางสังคม
2.หนังสือมองประเพณีประดิษฐ์ อ่านวิธีคิด
อีสานใหม่
3.การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความภาษาไทยขอนิสิตชาวกัมพูชา ด้วยชุด
กิจกรรมการอ่านจับใจความ
4.หนังสือความรู้วิถีชาวนาเพื่อพัฒนาเส้นทาง
ข้าวสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในอีสาน
2 คณะศึกษาศาสตร์ 1.โครงการหมู่บ้านแม่พันธุ์ควายนม

3 คณะการบัญชีและ
การจัดการ

2.โครงการ "การพัฒนาทักษะการสื่อ
ความหมายสาหรับเด็กออทิสติกโดยใช้หุ่นยนต์
เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้"
3.ตารา เรื่อง โลกแห่งจินตนาการ หนังสือ
นิทานสาหรับ
4.ตารา เรื่อง การบริหารสถานศึกษา สู่คุณภาพ
การศึกษายุคใหม่
5.ตารา เรื่อง การให้คาปรึกษากลุม่ หลักการ
แนวคิด และทฤษฏี
6.ตารา การออกแบบและพัฒนหลักสูตร
7.ตารา เรื่อง การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์
8.ตารา เรื่อง พืนฐานการวิจยั ทางหลักสูตรและ
การสอน
1.การประเมินผลระบบสาหรับการวิเคราะห์
ระดับความยากในข้อสอบปรนัยโดยให้บริการ
ผ่านระบบคลาวน์คอมพิวติง
2.ผลกระทบของตัวแปรสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการอันดับความ
น่าเชื่อถือ: หลักฐานจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
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คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปและเพิ่ม
มูลค่าทาง
การเกษตร ต.กุดรัง
อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการ
จัดการ
คณะการบัญชีและการ
จัดการ
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

4 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)

ชื่อผลงาน
เสนอขายให้กับนักลงทุนครังแรกในประเทศ
ไทย
3.พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทยและการ
เปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์
4.ผลกระทบของคุณภาพสานักงานบัญชีต่อการ
ยอมรับของผู้มสี ่วนได้เสียในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5.แบบจาลองและการพยากรณ์ความผันผวนของ
ราคามันสาปะหลังโดยใช้ตัวแบบ ARIMA
6.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการนา
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในงาน
ด้านบัญชี
7.อัตราป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมของสัญญา
ซือขายล่วงหน้าSingle Stock Futures
1.โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) การ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผ้าไหม กลุ่มทอ
ผ้าไหมบ้านโพนทราย ตาบลสาโรง อาเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม
2.โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) กลุ่ม
หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านงัวบา ตาบลงัวบา
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
3.โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) วิสาหกิจ
ชุมชนกรงนกโคมไฟ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10
อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
4.โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) วิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้า บ้านหนองคู ตาบลหนองปลิง
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
5.โครงการออกแบบเอกลักษณ์ลวดลายผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมสีธรรมชาติให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (กลุ่มผูผ้ ลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
หนองโนรุ่งเรือง จังหวัดมหาสารคาม
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คณะการบัญชีและการ
จัดการ
คณะการบัญชีและการ
จัดการ
คณะการบัญชีและการ
จัดการ
คณะการบัญชีและการ
จัดการ
คณะการบัญชีและการ
จัดการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
โพนทราย ตาบล
สาโรง อาเภอนา
เชือก จังหวัด
มหาสารคาม
กลุ่มหัตถกรรมทอ
ผ้าไหมบ้านงัวบา
ตาบลงัวบา อาเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม
วิสาหกิจชุมชนกรง
นกโคมไฟ บ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 10
อาเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม
วิสาหกิจชุมชนทอ
ผ้า บ้านหนองคู
ตาบลหนองปลิง
อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
กลุ่มผูผ้ ลิตผ้าฝ้าย
ย้อมสีธรรมชาติ
หนองโนรุ่งเรือง
จังหวัดมหาสารคาม
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
6.โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ ตาบลเขวา อาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม)
7.โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม กลุ่มจักสานพลาสติกกู่ทอง
ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม
8.โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้าน
โนนสะอาด ตาบลเขวาไร่ อาเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
9.การจ้างเหมาดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
ของกลุ่มเป้าหมาย โครงการส่งเสริมเครือข่าย
องค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)
10.โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด

5 คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องปั้นดินเผา
บ้านหม้อ จังหวัด
มหาสารคาม
กลุ่มจักสาน
พลาสติกกู่ทอง
ตาบลกู่ทอง อาเภอ
เชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม
กลุ่มสานตะกร้า
พลาสติกบ้านโนน
สะอาด ตาบลเขวา
ไร่ อาเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัด
อุบลราชธานี/
จังหวัดศรีสะเกษ/
จังหวัดยโสธร/
จังหวัดอานาจเจริญ

1.บูลลีฮ่ ีโร่ คลิ๊ก รีพอร์ท เซฟ

กองทุนสื่อสร้างสรรค์

2.ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการ
ปฏิบัติงานของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.สมรรถนะหลักด้านภาวะผู้นาที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์
คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

4.แนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
การท่องเที่ยว เพื่อคนทังมวลที่พระธาตุนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

6 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

7 วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์

ชื่อผลงาน
1.การพัฒนาพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดน กรณีศึกษา อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัด
มุกดาหาร
2.การสร้างเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
1.โครงการวิจัยเรื่องราโทน

ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
อาเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ อาเภอ
กันทรวิชัย
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ โดยวิทยาลัยนาฏ
ศิลปะกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ โดยวิทยาลัยนาฏ
ศิลปะกาฬสินธุ์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

2.หนังสือ โน๊ตเพลงไทยสาหรับบรรเลงจะเข้
เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขัน 8
3.หนังสือคู่มือการพิมพ์โน้ตดนตรี ด้วย
โปรแกรม Sibilius
4.การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรีของอาจารย์ และนิสิต ผ่าน
ช่องทาง youtube วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
8 คณะวัฒนธรรม
1.มานิกลุ่มคนชายขอบการประยุกต์สู่งานแสดง
ศาสตร์
เชียร์ลดี เดอร์
2.การพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตศิลป์
สร้างสรรค์
3.ผ้าใยไผ่
4.การศึกษาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นการทาเส้นบะหมี่
กรณีศึกษาบะหมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต
9 คณะนิติศาสตร์
1.การจัดการความรู้ เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ตกเป็นผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 คณะวิทยาศาสตร์
1.การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกร ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2.การพัฒนาแบบจาลองประเมินความเสี่ยงภัย
พิบัติและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืนที่
สาหรับการบริหารจัดการสาธารณภัย
3.นวัตกรรมการเลียงไหมเพื่อเพิ่มผลผลิตไหม
และลดการเกิดโรคเต้อในหนอนไหมในกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลียงไหมบ้านหนองบัวแปะ อ.ยางสี
สุราช จ.มหาสารคาม
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จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มปลาบู่มัดย้อม
จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม

ต.หนองแสง อ.วาปี
ปทุม จ.
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
กลุ่มเกษตรกรผู้
เลียงไหมบ้านหนอง
บัวแปะ อ.ยางสีสุ
ราช จ.มหาสารคาม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

11 คณะเทคโนโลยี

ชื่อผลงาน
4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 สูตรแป้งต้านทานการย่อย
(แคลอรี่ต่า) พืนที่จังหวัดมหาสารคาม
5.การยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
มหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6.การยกระดับอาชีพเกษตรกรผู้ทขี่ าดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาสด้วยการพัฒนาทักษะ
อาชีพการเป็นชาวนาพึ่งพาตนเองได้ในวิถีความ
ปกติใหม่ (new normal) ต.หนองแสง อ.วาปี
ปทุม จ.มหาสารคาม
7.การพัฒนาโมเดลต้นแบบระบบจราจรสาหรับ
การคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
พิเศษด้วยทฤษฎีค่าสุดขีดเพื่อประเมินความ
ปลอดภัยบนถนน : กรณีศึกษาทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และ 9
1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาปลาร้าลดเกลือ
ฆ่าเชือระดับสเตอริไรซ์บรรจุในรีทอร์ทเพ้าซ์
2.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์
จากลักษณะกายภาพและสิ่งมีชีวิตในป่า
สาธารณประโยชน์นาสีนวน ตาบลนาสีนวน
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
(โครงการต่อเนื่อง)
3.ความหลากหลายของพืช และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพืนที่ป่าดินเค็ม ชุมชน
บ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม (โครงการต่อเนื่องระยะที่ 2)
4.การจาแนกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ทาง
เกษตรกรรมจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม และการใช้
ประโยชน์เป็นไบโออินอคคูแลนต์เพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืชท้องถิ่น (โครงการ
ต่อเนื่อง ระยะที่ 2)
5. "การเพาะเห็ดป่าในโรงเรือน"
ศึกษาการเพาะเลียงเห็ดป่ากินได้บางชนิดใน
ระดับโรงเรือน เพื่อการจัดการป่าของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาบลนาสีนวนอย่าง
ยั่งยืน
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ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ต.หนองแสง อ.วาปี
ปทุม จ.
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

บริษัท เค.เอส.เอฟ
ฟู้ดส์ โปรดักส์
จากัด
1. ชุมชนใน ต.
นาสีนวน
2. อบต.นาสีนวน
3. โรงเรียน
1. ชุมชนใน ต.
นาสีนวน
2. ประชาชนทั่วไป
1.มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.เกษตรกร

1. ชุมชนใน ต.
นาสีนวน
2. ประชาชนทั่วไป

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
6.คุณค่าทางโภชนาการของพืชที่กินได้ ปริมาณ
สารออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ปริมาณสารออก
ฤทธิ์ต่อปริมาณน้าตาลในกระแสเลือด กิจกรรม
การต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดพืชที่พบในป่า
ต้าบลนาสีนวน อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม
7.เครื่องดื่มไวน์เพื่อสุขภาพจากข้าวขาว
8.เครื่องดื่มไวน์เพื่อสุขภาพจากข้าวดาและ
กรรมวิธีการผลิต
9.เครื่องดื่มไวน์เพื่อสุขภาพจากข้าวแดงและ
กรรมวิธีการผลิต
10. "ผงโรยข้าว (ฟุริคาเคะ)"
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟุริคาเคะ) รส
แจ่วบอง
11. "ชุดเพาะกบแบบเคลื่อนที่"
การถ่ายทอดนวัตกรรมชุดเพาะกบแบบ
เคลื่อนที่

12.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคียวเพื่อ
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ

12 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

13.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเร่งสีสัตว์นาโดย
ใช้ไรนานางฟ้า
1.โครงการจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้วย
เครื่องอบแห้งอินฟาเรดแบบถังหมุน
2.การพัฒนาเครื่องปั่นเส้นด้าย
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ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
1. ประชาชนทั่วไป

1. ภาคเอกชน หรือ
SME ผู้ประสงค์ที่จะ
ซืออนุสิทธิบัตร
1. ภาคเอกชน หรือ
SME ผู้ประสงค์ที่จะ
ซืออนุสิทธิบัตร
1. ภาคเอกชน หรือ
SME ผู้ประสงค์ที่จะ
ซืออนุสิทธิบัตร
1. ประชาชนทั่วไป
1. กลุ่มเกษตรกร
สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
เพาะเลียงกบบ้าน
สระสี่เหลี่ยม ตาบล
หนองบัวแก้ว
อาเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัด
มหาสารคาม
2. ประชาชนทั่วไป
1. บริษัท ทีบีเอ็น
ซัพพลาย จากัด
2. กลุ่มผูส้ ูงอายุ
3. ประชาชนทั่วไป
1. บริษัท สเวดไทย
เทรดดิง จากัด
กอ.รมน.พ.ช. สอศ.
และ วช
วิสาหกิจชุมชนย้อมสี
และทอผ้า ต.โพนเพ็ก
อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
3.การพัฒนาตู้นึ่งก้อนเชือเห้ดแบบแท็งก์นา
สี่เหลี่ยม
4.การปรับปรุงผังเพื่อลดระยะลดเวลาในการ
ให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช
5.ชุดฝึกอบรมลาดับขันพืนฐานของรีเลย์
6.การพัฒนากระบวนการอบแห้งปลีกล้วยนา
หว้าด้วยไมโครเวฟแบบลมร้อน
7.นวัตกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมและ
ป้องกันการระบาดของเชือไวรัส COVID-19
สาหรับโรงพยาบาลสุทธเวช มหาวิทาลัย
มหาสารคาม
8.พัฒนาหุ่นยนต์ส่งของสาหรับผู้ปว่ ย COVID19
9.หุ่นยนต์คัดกรองอัจฉริยะ

13 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ

10.อุปกรณ์ช่วยควบคุม Infusion Pump แบบ
ระยะไกลไร้สาย
1.โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมประเภทผ้า พืนที่จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มปลูกหม่อนเลียงไหมบ้านโคกล่าม อ.พยัคฆ
ภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ากลุม่ สตรีแม่บ้าน
หาดเจ้าสาราญบ้านวังยาว อ.เมือง จ.
มหาสารคาม
3.โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อ
ทอมือลายชิด บ้านหนองอุ่ม อาเภอกันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
4.โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กลุ่มตัดเย็บเสือผ้าบ้านท่าตูม จังหวัด
มหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
กลุ่มเพาะเห็ดชุมชน
บ้านตาแย ต.นาสีนวน
อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม
โรงพยาบาลสุทธา
เวช
บ.เอวีที ซัพพลาย
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด จ.ชลบุรี
บ.คอส ไบดออิน
โนเวชั่นส์ จากัด จ.
ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลสุทธา
เวช
โรงพยาบาล
มหาสารคาม
โรงพยาบาล
มหาสารคาม
โรงพยาบาล
มหาสารคาม
กลุ่มปลูกหม่อน
เลียงไหมบ้านโคก
ล่าม อ.พยัคฆภูมิ
พิสัย จ.
มหาสารคาม
กลุ่มสตรีแม่บ้าน
หาดเจ้าสาราญบ้าน
วังยาว อ.เมือง จ.
มหาสารคาม
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อ
ทอมือลายชิด บ้าน
หนองอุ่ม อาเภอ
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม
กลุ่มตัดเย็บเสือผ้า
บ้านท่าตูม จังหวัด
มหาสารคาม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

14 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ

ชื่อผลงาน
5.โครงการแหล่งนาคือสินทรัพย์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ ชุมชนแกดา
6.โครงการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดิน และการใช้
จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.
กาฬสินธุ์
7.โครงการการศึกษารูปแบบการจัดการวงจร
ขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการ
พึ่งพาเพื่อนาไปสู่การจัดการขยะทีย่ ั่งยืน: พืนที่
ศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม และพืนที่
เกี่ยวเนื่อง
1.ผลงานเรื่องการเฝ้าระวังและตรวจสอบความ
ปลอดภัยฟาร์มอัจฉริยะ
2.โครงการพัฒนาขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพืนที่
3.โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเชิงพืนที่
ด้านการเกษตร จ.มหาสารคาม
4.การประยุกต์ระบบภูมสิ ารสนเทศเพื่อศึกษา
ความหลากหลายของสังคมพืชพรรณไม้ป่า
สงวนแห่งชาติโคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม
5.การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อ
ศึกษาความหลากหลายและความหนาแน่นของ
พรรณไม้ กรณีศึกษา : ป่าชุมชนโคกหินลาด
จังหวัดมหาสารคาม
6.การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
กาหนดพืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้ บริเวณ
พืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกข่าว อาเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม
7.การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อ
ศึกษาความหลากหลายและปริมาณมวลชีวภาพ
ของพรรณไม้ กรณีศึกษา : ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด จังหวัดมหาสารคาม
8.การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
ศึกษาการกระจายตัวของเห็ดกินได้ บริเวณ
พืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกข่าว อาเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม
9.การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อศึกษาพืชวงศ์ขิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคก
ข่าว จังหวัดมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
ชุมชนแกดา จ.
มหาสารคาม
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จ.
กาฬสินธุ์
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม และ
พืนที่เกี่ยวเนื่อง
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริษัท พีเบอร์
เพอร์เซ จากัด
สนง.จังหวัด
มหาสารคาม
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน

10.การศึกษาการกระจารยตัวพืชวงศ์หนอน
ตายหยาก ในพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกหินลาด
จังหวัดมหาสารคาม
11.การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
พรรณป่าชุมชนหนองทิศสอน จังหวัด
มหาสารคาม
15 คณะสิ่งแวดล้อมและ 1.การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของแคลเซียม
ทรัพยากรศาสตร์
ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้จากเปลือกไข่เหลือทิง
อุตสาหกรรม

2.การประเมินมูลค่าการบริการของระบบนิเวศ
ป่าชายเลน ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี พืนที่แปลง
ปลูก FPT29 และ FPT29/3 ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเก่า-คลองคอย อาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.การศึกษาความสามารถในการรองรับของ
เขื่อนลาปาวและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากกิจกรรมการเลียงปลานิลในกระชัง

4.การพัฒนา Mobile Application การ
จัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (ขยะติดเชือ)
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ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด
มหาสารคาม
พัฒนาข้อมูลด้าน
วิชาการ เพื่อต่อ
ยอดการใช้
ประโยชน์จาก
แคลเซียมออกไซด์ที่
สังเคราะห์ได้จาก
เปลือกไข่เหลือทิง
อุตสาหกรรม ตาม
ความต้องการของ
สถานประกอบการ
พัฒนาข้อมูลด้าน
วิชาการที่เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศป่าชาย
เลน เพื่อให้สถาน
ประกอบการใช้
ประโยชน์
พัฒนาความรู้ของ
พืนที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถของ
เขื่อนลาปาวและผล
กระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจาก
กิจกรรมการเลียง
ปลานิล สาหรับ
สถานประกอบการ
สาหรับนาไปใช้
ประโยชน์ในการ
วางแผนและจัดการ
การเลียงปลานิลใน
กระชังโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อแหล่งนา
พัฒนา Mobile
Application
สาหรับการจัดการ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
สาหรับประชาชนและกลุ่มผู้จดั การขยะชุมชน :
กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

5.โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตเสื่อกกด้วยนาโน
เทคโนโลยี (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/*นา
แปลงใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม)
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกข 1.การจัดทาแผนเพื่อการอนุรักษ์และใช้
เวช
ประโยชน์ของพืชในตารับบารุงนานมและ
ศักยภาพการผลิตสมุนไพรของชุมชนในเชิง
พาณิชย์
2.สารวจความหลากหลายและภูมปิ ัญญา
สมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดบุรรี ัมย์ จังหวัดสุรินทร์
3.การค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่
สกุล Amomum Roxb. (Zingiberaceae)
4.การค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ใน
สกุล Kaempferia L. (Zingiberaceae) 2
ชนิด
5.การค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ใน
สกุล Boesenbergia Kuntze
(Zingiberaceae)
6.การศึกษาวิจัยแมลงรินดาพาหะนาโรคจาก
เชือ Leucocytozoon ในไก่พืนเมือง

กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
17 คณะแพทยศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
หน้ากากอนามัยใช้
แล้ว (ขยะติดเชือ)
สาหรับเทศบาล
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินการและ
จัดการข้อมูลขยะ
ติดเชือถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้าน
เขียบ/นาแปลงใหญ่
และผู้ทสี่ นใจ
อาเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรมั ย์
จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เกษตรกรผู้เลียงไก่
พืนที่อาเภอวังสะพุง
และอาเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

7.การวิจัยด้านสารสาคัญในพืช-การรายงาน
สารสาคัญใหม่

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1.กลไกการยับยังการท างานของ MMP-9 ต่อการ - คณะแพทยศาสตร์
เคลื่อนที่ของ เซลล์มะเร็งปากมดลูกเพาะเลียง
มหาวิทยาลัย
โดยสารสัดจากดอกแคนา
มหาสารคาม ชุมชน

- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
2.การพัฒนาตาหรับยาเม็ดฝู่ธาตุอบเชย

3.การพัฒนาแผ่นแปะสารสกัดสมุนไพรสาหรับ
ผู้ป่วยเบาหวาน
4.ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้าน อนุมูลอิสระของ
สารสกัดจากใบ ติวขาวและ คอโรจินิคแอซิด ใน
เซลล์ ไมโครเกลียที่ถูกกระตุ้นด้วย สารไลโพโพลิ
แซคคาไรด์
5.พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า ตนเองของ
นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6.การพัฒนาต าหรับเจลยาทาพระ เส้นและ
ประสทธิภาพในการลดอาการ ปวดเข่าในผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อม
18 คณะเภสัชศาสตร์

1.สูตรและกรรมวิธผี ลิตโทนเนอร์จากปวกหาด
2.สูตรและกรรมวิธผี ลิตสครับขัดผิวตรีผลา
3.การศึกษารูปแบบวิธีการจัดการอาการปวด
และปัญหาที่กี
เ ่ยวเนื่องกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ
ที่มีการปวดเฉียบพลันและ/หรือเรืองรังใน
ชุมชนเมือง จ.มหาสารคาม
4.สเปรย์นาโนอิมลั ชันที่กักเก็บสารสกัดไพล
และกรมวิธีการผลิต
5.เซรั่มบารุงผิวหน้ามันแกว

19 คณะพยาบาล
ศาสตร์

6.โครงการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
หลัก สสส. 561-2563 แผนควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
7.โครงการพัฒนาแบบจาลองนโยบายแอลกฮอล์
ของประเทศไทย (ผลกระทบของนโยบาย
แอลกอฮอล์)
1.การเสริมพลังอานาจผู้ป่วยเรือรังในการสร้าง
บ้านปลอดบุหรี่เพอื่ ป้องกันภาวะฉุกเฉิน
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ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
- คณะแพทยศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาสารคาม
ชุมชน
- คณะแพทยศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาสารคาม
ชุมชน
- คณะแพทยศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาสารคาม
ชุมชน
- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
- คณะแพทยศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาสารคาม
ชุมชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ชุมชนเมือง จ.
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

20 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

ชื่อผลงาน
2. The meaning of acceptance (Thumjai) in thai people: Letting it go…so life
goes on
3.แบบวัดตราบาปทางสังคมต่อการเจ็บป่วย
ทางจิตฉบับภาษาไทย: การแปลผลและการ
ประเมินคุณสมบัติทางจิตวิทยา
4. OUTCOMES OF A TWO-YEAR
SMOKEFREE UNIVERSITY AND
ORGANIZATIONAL POLICY MANAGEMENT
1.การพัฒนานวัตกรรมและการทดสอบคุณภาพ
อุปกรณ์กรองอากาศต้นแบบ
2.การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหาร
และสมุนไพรโดยใช้รังสีอินฟาเรดภายใต้ระบบ
สุญญากาศ
3.สูตรชาที่มสี ่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง
สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต
4.เครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์แบบกึ่งอัตโนมัติ

ผลการดาเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สร้างคุณค่าทางวิชาการ
(ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ตัวชี้วัด 2.1.2 จานวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา
ที่
1

คณะ/หน่วยงาน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

1.โครงการบูลลีฮ่ ีโร่...คลิก รี
พอร์ท เซฟ

1.อาจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย
2.อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศริ ิ
นทร์ ลิมปินันท์

2.โครงการสารวจ ทาสาเนา
ดิจิทัล และปริวรรตเอกสาร
โบราณตารับยาและตารา
การแพทย์แผนไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา
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บูรณาการสหวิชาระหว่าง
1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม
มีการบูรณาการความรู้
โดยหัวหน้าโครงการที่มี
คามเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาจารึกและ
เอกสารโบราณ สาขาวิชา
ภาษาลาว ภาษาอีกสาน
และวรรณกรรมท้องถิ่น
บูรณาการร่วมกับทีมวิจัย
จากสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน และนา
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

2

คณะ/หน่วยงาน

คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

3.โครงการการพัฒนา
นักวิชาการงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมสู่การลดความ
เหลื่อมลาทางสังคม

1.อาจารย์ ดร.พิมพ์พร ภูครอง
เพชร
2.อ.พัฒนา ภาสอน
3.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
4.ผศ.นภาพร เวชกามา
5.อ.นิรันดร คานุ

4.โครงการการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ภูมินท์พนมเปญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ
สาลี

1.โครงการหมู่บ้านแม่พันธ์
ควายนม

ผศ.ดร.จิระพร ชะโน และคณะ
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บูรณาการสหวิชาระหว่าง
ส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอนนิสติ สาขา
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ในรายวิชาการ
อ่านตารายา
1.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
4.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยี การเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
5.ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการ
ทังปริมาณและคุณภาพ
รูปแบบการวิจยั และพัฒนา
เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาไทยสาหรับนิสติ
ชาวกัมพูชา ณ มหาวิทยาลัย
ภูมินท์พนมเปญ และพัฒนา
เป็นแบบใช้ในการฝึกทักษะ
การออกเสียงและการอ่าน
ในการเรียนรู้ภาษาไทยสา
หรับผูเ้ รียนชาวกัมพูชา โดย
บูรณาการร่วมกับการใช้กลส
รีรสัทศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ร่วมกันกับแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน เพื่อสร้าง
นวัตกรรม
มีการบูรณาการร่วมกัน
กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ในการถ่ายทอดองค์

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

3

4

คณะ/หน่วยงาน

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

1.การประเมินผลระบบ
สาหรับการวิเคราะห์ระดับ
ความยากในข้อสอบปรนัย
โดยให้บริการผ่านระบบ
คลาวน์คอมพิวติง
2.ผลกระทบของตัวแปร
สาเหตุของความสามารถใน
การจัดการอันดับความ
น่าเชื่อถือ: หลักฐานจาก
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เสนอขายให้กับนักลงทุน
ครังแรกในประเทศไทย
3.พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
คนไทยและการเปรียบเทียบ
ตัวแบบการพยากรณ์
4.ผลกระทบของคุณภาพ
สานักงานบัญชีต่อการยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้เสียในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5.แบบจาลองและการ
พยากรณ์ความผันผวนของ
ราคามันสาปะหลังโดยใช้ตัว
แบบ ARIMA
6.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสาเร็จของการนาระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
มาใช้ในงานด้านบัญชี
7.อัตราป้องกันความเสี่ยงที่
เหมาะสมของสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า
1.โครงการออกแบบ
เอกลักษณ์ลวดลายผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมสีธรรมชาติให้
ตรงตามความต้องการของ
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ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
/ อ.พลาญ จันทรจตุรภัทร

บูรณาการสหวิชาระหว่าง
ความรู้ เทคโนโลยี
วิทยาการสืบพันธุ์ และ
บูรณาการกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้
วิทยาการสืบพันธุส์ ุขภาพ
สัตว์ การผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลสัตว์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจร่วมกับสาขาวิชา
การจัดการ

อ.ดร.ศตคุณ แก้วมุงคุณ / อ.ดร.ธ
กานต์ ชาติวงศ์

สาขาวิชาการการเงิน
ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา / อ.
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก / อ.เอก
ภูมิ วงษาไฮ

สาขาวิชาการบัญชีร่วมกับ
สาขาวิชาการจัดการ

ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง / อ.ธีรา
ภรณ์ ลิมานนท์วราไชย"

สาขาวิชาเศษรฐศาสตร์
ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิม / ผศ.ดร.
นาภนภา นิลนิยม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจร่วมกับสาขาวิชา
การบัญชี

ผศ.ดร.ประภัสสร วารีศรี / อ.เลอ
ศักดิ์ โพธิ์ทอง

สาขาวิชาการเงินร่วมกับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ /
อาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

5

คณะ/หน่วยงาน

คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

ชื่อผลงาน
ตลาด ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.การจ้างเหมาดาเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP ของกลุ่มเป้าหมาย
โครงการส่งเสริมเครือข่าย
องค์ความรู้ KBO
(Knowledge-Based
OTOP)
3.โครงการเพิม่ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์
จังหวัด

1.แรงจูงใจและความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยว
กับการสื่อความหมายการ
ท่องเที่ยวด้านมืด (แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจาก
ความสูญเสีย อุบัติภัย และ
มรณภัย)
2.หลักธรรมาภิบาลกับการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
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ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

บูรณาการสหวิชาระหว่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย
สิกขา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา
เรืองอุตมานันท์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์ / คณะ
วิทยาการสารสนเทศ / คณะ
การบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย
สิกขา / รองศาสตราจารย์ ดร.
ประทับใจ สุวรรณธาดา / ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์
เขษมศรี / รองศาสตราจารย์ ดร.
อาคม เสงี่ยมวิบลู / อาจารย์ปรีชา
นวลนิ่ม / อาจารย์สรัญญา ภักดี
สุวรรณ / อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์
พวงบุตร / อาจารย์อภิเชษฐ์ ตีคลี
/ อาจารย์เสกสันต์ ศรีสันต์ /
อาจารย์เจษฎา สายสุข
อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ1
อ.เฉลิมเกียรติ สุรยิ ะวงศ์2
อ.ปารณีย์ บุญไชย3
อ.ทม เกตุวงศา4
อ.วิริยา สีบญ
ุ เรือง5

คณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /
บริษัทโฟร์เอส ดีไซน์เซ็น
เตอร์ / คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม /
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

อ.เฉลิมเกียรติ สุรยิ ะวงศ์1
อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ2
ผศ.ดร.วชิรวัตติ์ อาริยะสิรโิ ชติ3
น.ส.ปิยะวรรณ จันทมาน4

1-3

สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว(ภาษาอังกฤษ)
คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
4-5
สาขาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
1-2
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
4
สานักบัณฑิตศึกษา คณะ
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
3.การศึกษาอุปทานด้าน
สิ่งแวดล้อมสาหรับการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติใจ
อุทยานแห่งชาติ

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
อ.มยุรี คาร์น1
อ.ธราธร บุ้งทอง2
อ.มงคล คาร์น3
Associate Professor.Fatimah
binti Hassan4
น.ส.วาสนา สุราวุฒิ5

4.การจัดการท่องเที่ยวของ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ผศ.ดร.ลินจง โพชารี1
ดร.วิติกา ทางชัน2
น.ส.ลักขณา สิริเรียง3

5.การศึกษาแรงจูงใจและ
ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการ
สร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดับความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ประเทศไทย

ดร.ธนิดา ละครศรี1
ดร.ชีวนันท์ วุฒิพันธุ์2

6.รูปแบบการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสุขภาพของ
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์1
ผศ.รัชนี นามมาตย์2
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บูรณาการสหวิชาระหว่าง
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมือง คณะสถาปัตยกรรม
ผังเมือง นฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
Geography
section,University Sains
Malasia.,
5
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
1
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2
สาขาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย
1
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

6

คณะ/หน่วยงาน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ชื่อผลงาน
7.การจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและหาที่ตังจุด
จาหน่ายสินค้าสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ

8.การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเมืองเก่าท่าอุ
เทนจังหวัดนครพนม

ดร.โอชัญญา บัวธรรม1
ดร.นันทนา อุ่นเจริญ2
อ.ธารารัตน์ มหาพันธ์3

9.การพัฒนากลยุทธ์
การตลาดท่องเที่ยวเชิง
อายุวัฒนะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง
รองในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
1.โครงการสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลพืนที่สวนป่าใน
เขตพืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.การสร้างเครือข่าย
พลเมืองประชาธิปไตยเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม
3.แนวทางการสร้างความ
ร่วมมือขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุในการ
อนุรักษ์และประยุกต์ใช้
มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น:
กรณีศึกษาการอนุรักษ์หมอ

อ.กิจปพน ศรีธานี1
อ.ศิวดล พัฒนจักร2
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1

ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส2

อาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย
สุนทรธนาภิรมย์
อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต /
ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย
ชอบยศ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ

บูรณาการสหวิชาระหว่าง
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
สาขาการจัดการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม
1
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม
2
สาขาการจัดการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
1

สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน
ศึกษา / ภาควิชา
กฎหมายมหาชน คณะ
นิติศาสตร์
สาขาการเมืองการ
ปกครอง / คณะ
ศึกษาศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม / สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะนิติ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

7

8

9
10

คณะ/หน่วยงาน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

ชื่อผลงาน
ลากลอนสินไซตาบลโนน
ฆ้อง อาเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น
1.การเรียบเรียงทานอง
สาหรับการบรรเลงวง
เครื่องสายไทย เพลงตับ
เรื่องรามเกียรติ์ตอนอินทร
ชิตแผลงศรนาคบาศ

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

รองศาสตราจารย์พิภัช สอนใย

2.การสร้างเครื่องดนตรี
พืนบ้าน (ประเภทดีด) เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม
3.บทประพันธ์เพลง คอน
แชร์โตสาหรับ พิณ และวง
ซิมโฟนีออร์เคสตรา
1.กาบชก : หัตถศิลป์
สร้างสรรค์ระบาจังซุ๋ย

อาจารย์ศราวุธ โชติจารัส

2.การศึกษารูปแบบเกียว
พระจีนจังหวัดภูเก็ต

อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ / รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์
วัชร์

3.การศึกษาภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเห็ก
กรณีศึกษา โรงตีเห็กไต่สุ่น
อัน จังหวัดภูเก็ต

อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ / รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์
วัชร์

4.การศึกษาภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นการทาเส้นบะหมี่
กรณีศึกษาบะหมี่แป๊ะเถว
จังหวัดภูเก็ต

อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ / ว่า
ที่ร้อยตรีนพศักดิ์ นาคเสนา

คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
1.การยกระดับอาชีพ
เกษตรกรผู้ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาสด้วย
การพัฒนาทักษะอาชีพการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรคพงศ์ ภู
ลายยาว
อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ / รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์
วัชร์

1.รศ.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
2.ผศ.มนตรี ทองมูล1
3.ผศ.รักฤดี สารธิมา2

บูรณาการสหวิชาระหว่าง

สาขาวิชาดุริยางคศฺลป์
ไทย วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ / นาฏยศิลป์ไทย
วิทยาลัยนาฎศิลป์
กาฬสินธุ์ / วิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ไทย ดุริยางคศิลป์พืนบ้าน

สาขาดุริยางคศิลป์
พืนบ้าน / สาขาดุริยางค
ศิลป์ตะวันตก
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
/ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
/ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
/ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
/ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณิตศาสตร์1
เคมี2
ชีววิทยา3

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
เป็นชาวนาพึ่งพาตนเองได้
ในวิถีความปกติใหม่ (new
normal) ต.หนองแสง อ.
วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพจากข้าวขาวดอก
มะลิ 105 สูตรแป้งต้านทาน
การย่อย (แคลอรีต่ ่า) พืนที่
จังหวัดมหาสารคาม
3.การยกระดับผลิตภัณฑ์
และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดมหาสารคาม ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
4.การพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเอง
อย่างยั่งยืนของเกษตรกร ต.
หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม

5.การพัฒนาโมเดลต้นแบบ
ระบบจราจรสาหรับการ
คาดการณ์การเกิดอุบัตเิ หตุ
บนทางหลวงพิเศษด้วย
ทฤษฎีค่าสุดขีดเพื่อประเมิน
ความปลอดภัยบนถนน :
กรณีศึกษาทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และ 9
6.นวัตกรรมการเลียงไหม
เพื่อเพิ่มผลผลิตไหมและลด
การเกิดโรคเต้อในหนอน
ไหมในกลุม่ เกษตรกรผู้เลียง
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ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
4.ดร.สุรศักดิ์ ขันคา3
5.ผศ.ปิยนุช คะเณมา3

บูรณาการสหวิชาระหว่าง

1.รศ.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
2.ผศ.นพคุณ ภักดีณรงค์2

คณิตศาสตร์1
ชีววิทยา2

1.รศ.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์1
2.ผศ.ปิยนุช คะเณมา2
3.ผศ.คมศร เลาร์ประเสริฐ2
4.น.ส.เสาวนีย์ รัตนะวัน1
5.ผศ.มณีรัตน์ วงษ์ขิม3
6.อ.ณัฐอาภา สัจจวาที3
7.อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล3
8.อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ3
9.อ.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร3
1.รศ.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์1
2.ผศ.ปิยนุช คะเณมา2
3.ผศ.คมศร เลาร์ประเสริฐ2
4.ผศ.นพคุณ ภักดีณรงค์2
5.ผศ.รักฤดี สารธิมา3
6.ผศ.ศรันยู คาเมือง3
7.ผศ.มัณฑนา นครเรียบ3
8.ผศ.มนชยา เจียงประดิษฐ์1
9.ดร.บุษกร คงอียด1
10.ผศ.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์1
11.ผศ.วุฒิศาสตร์ โชคเกือ4
12.ดร.จุมพล อิสระวิสุทธิ์4
1.รศ.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์1
2.อ.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล2
3.ผศ.พรรณรัตน กวยเจริญ
พานิชก3
4.น.ส.ประภาวรรณ เสนาเพ็ง1
5.น.ส.เสาวนีย์ รัตนะวัน1
6.นายทศพล ภูผิวฟา1

คณิตศาสตร์1
ชีววิทยา2
การบัญชีและการจัดการ3

1.ผศ.สิริภัค สุระพร1
2.ผศ.โสภา แคนสี2
3.ผศ.อาจินต์ รัตนพันธุ์1
4.นางกนกวรรณ วรวงศ์สมคา3
5.น.ส.เพียงพร พรมตู้3

ชีววิทยา1
วิศวกรรมศาสตร์2
กรมหม่อนไหม3
Uppsala University4

คณิตศาสตร์1
ชีววิทยา2
เคมี3
ฟิสิกส์4

คณิตศาสตร์1
วิศวกรรมศาสตร์2
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
วิศวกรรมศาสตร์3

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

11

คณะ/หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยี

ชื่อผลงาน
ไหมบ้านหนองบัวแปะ อ.
ยางสีสรุ าช จ.มหาสารคาม
7.การพัฒนาแบบจาลอง
ประเมินความเสี่ยงภัยพิบตั ิ
และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพืนที่สาหรับ
การบริหารจัดการสาธารณ
ภัย
8.การเคลือบฟิล์มกลุ่มโลหะ
มีค่าคุณภาพสูงบนตัวเรือน
เครื่องประดับด้วยการใช้
เทคนิคไฮเพาเวอร์อมิ พัลส์
แมกนีตรอนสปัตเตอริง
(ไฮพิมส์)
9.รูปแบบการกินอาหารของ
ไดโนเสาร์ซอโรพอดจาก
หมวดหินภูกระดึง ใน
ประเทศไทย
10.เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสี
ย้อมไวแสงที่ใช้ขัวเคาน์เตอร์
จากคาร์บอนที่สังเคราะห์
จากกากกัญชา
11.องค์ประกอบทางเคมี
จากลาต้นของสมุนไพรฝ้าย
นาและฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
และเบาหวาน
12.ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรค
และกลไกการออกฤทธิ์ของ
สารทุตยิ ภูมิจากรากของต้น
ดอกครุย
13.ฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดจากรากองุ่นป่า
(Ampelocissus martini
Planch.)
14.ความหลากชนิดและ
โครโมโซมของพืชวงศ์ลีลา
วดีในจังหวัดมหาสารคาม
1.ฤทธิ์การต้านมะเร็งของ
สารสกัดจากผักขีหูดและผัก
เขียวน้อยในช่วงอายุต่างๆ
หลังจากเมล็ดได้รับพลาสมา
เย็น
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ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
6.Assoc.Prof.Dr. Olle
Terenius4
1.รศ.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ1
2.อ.สาธิต แสงประดิษฐ์2
3.อ.ธนัทเดช โรจนกุศล1
3.นาวาอากาศเอก ดร.ชานาญ
ขุมทรัพย์3

บูรณาการสหวิชาระหว่าง
ฟิสิกส์1
วิทยาการสารสนเทศ2
สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ3

1.ผศ.พิษณุ พูลเจริญศิลป์1
2.ผศ.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน1
3.อ.นิติศักดิ์ ปาสาจะ1
4.ดร.ศรายุทธ ตันมี2

ฟิสิกส์1
สถาบันวิจัยแสงซินโครต
รอน2

1.ดร.สุรเวช สุธีธร1
น.ส.สิริภัทร กายแก้ว2

สาขาชีววิทยา1
สาขาบรรพชีวินวิทยา2

1.ดร.วสันต์ ไมอักรี1
2.ผศ.สมชาย แก้ววังชัย2

สาขาฟิสิกส์1
สาขาเคมี2

1.ดร.เอืออาทร ราชจันทร์1
2.รศ.อภิเดช แสงดี2
3.ผศ.สิริพิศ พิศชวนชม1

สาขาเคมี1
สาขาชีววิทยา2

1.รศ.อภิเดช แสงดี1
2.ผศ.ประไพรัตน์ สีพลไกร2

สาขาชีววิทยา1
สาขาเคมี2

1.ดร.ภัทราพร ศิริพิพัฒน1
2.รศ.ประสงค์ สีหานาม1
3.รศ.อภิเดช แสงดี2

สาขาเคมี1
สาขาชีววิทยา2

1.ผศ.ปิยะพร แสนสุข1
2.รศ.สุรพล แสนสุข2

สาขาชีววิทยา1
สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช2

1.วิจิตรา หลวงอินทร์
2.คณิศร์ มาตรา
3.ทิพย์ภิยะ การีรัตน์

สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หลักสูตร/สาขาวิชา)
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
2.การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ SMEs ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องระยะที่ 3: การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคียวโปรตีนจากแมลง
จิงหรีดขาวในระดับ
อุตสาหกรรม (กลุม่ ที่ 22)

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
1.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
2.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์

3.การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผักอินทรีย์ระดับพรี
เมี่ยม และกระบวนการแปร
รูปสินค้ามูลค่าเพิ่มจากผัก

1.พีรยา โชติถนอม
2.ศุภชัย สุทธิเจริญ
3.บุษกร ทองใบ
4.วรรณี สมัปปิโต
5.ศรีนวล จันทไทย

4.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และมาตรฐาน สินค้า
OTOP เกษตรแปรรูป
(ปีที่ 2)

1.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
2.วิจิตรา หลวงอินทร์
3.ลือชัย บุตคุป
4.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
5.อัศวิน อมรสิน
6.ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
7.เยาวภา ความหมั่น
8.ฐืติกร มหิสนันท์
9.นาฝน ไทยวงษ์
10.จิตตะวัน กุโบลา
11.จตุพัฒน์ สมัปปิโต
12.อรัญญา พรหมกูล
13เกรียงไกร พัทยากร
14.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์
15อานุภาพ สังข์ศรีอินทร์
16.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม
17.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
18.นวลละออง อรรถรังสรรค์
19.จิรายุ รัตนบวร
20มณิสรา สนั่นเอือเม็งไธสง
นวลละออง อรรถรังสรรค์/ศิริ
รัตน์ ดีศลี ธรรม/ลือชัย บุตคุป/
อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล/
ญาณินท์ ตังภิญโญพุฒิคุณ/
พัฒนา พาสอน

5.โครงการเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ตาม
แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอ
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สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หลักสูตร/สาขาวิชา)
- สาขาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร
- สาขาการบัญชี
- สาขาการจัดการ
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาการตลาด
- สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สาขา
เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
บูรณาการวิจัยและบริการ
วิชาการ
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
สาขาวิชา)
- สาขาการบริหารจัดการ
และการตลาด

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
ทอป (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม) (กลุ่ม
ผ้าไหมบ้านลาดเจริญ
จังหวัดมหาสารคาม) พืนที่
จังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตกล้วยทอด
สุญญากาศเคลือบงาดา
พืนที่จังหวัด มหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563) (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
นาโพธิ์)
7.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบหัวปลีโปรตีนสูง
(โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดาริในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ)
8.ความเป็นพิษของคะน้า
งอกเซเลเนียมสูงต่อ
เซลล์มะเร็งลาไส้ มะเร็งเต้า
นม และมะเร็งตับ

ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์

9.คุณสมบัติโปรไบโอติก
การผลิตกาบาและความ
เป็นพิษของจุลินทรีย์ที่คัด

วิจิตรา หลวงอินทร์/วรโชติ
แสงหา/ทิพย์ภยิ ะ การีรัตน์/
เบญจพร บุราณรัตน์/สุภาพร
พุ่มริว/วรรณี สมัปปิโต/คณิศร์
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- สาขาเทคโนโลยี
- สาขาการบัญชี
- สาขาการเกษตร
สาขาวิชาการและกลุ่ม
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- คณะการบัญชีและการ
จัดการ
- คณะเทคโนโลยี
- สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
บูรณาการวิจัยและบริการ
วิชาการ
บูรณาการวิจัยและบริการ
วิชาการ

ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์

บูรณาการวิจัยและบริการ
วิชาการ

วิจิตรา หลวงอินทร์/วรโชติ
แสงหา/เบญจพร บุราณรัตน์/
อาณัติ จันทร์ถริ ะติกลุ /Nyuk
Ling Ma

สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หลักสูตร/สาขาวิชา)
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาปรีคลีนิก
- สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
- Universiti Malaysia
Terengganu
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หลักสูตร/สาขาวิชา)
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
แยกมาจากอาหารหมักดอง
ไทย

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
มาตรา/ศิรริ ัตน์ ดีศลี ธรรม/สุทิ
สา ถาน้อย/Arjan Narbad/
Nyuk Ling Ma

10.แบคทีเรียโปรไบโอติกที่
คัดแยกมาจากอาหารหมัก
ดองของไทยช่วยลดความ
วิตกกังวลและความเครียด
ในหนูทดลอง

วิจิตรา หลวงอินทร์/สุภาพร
พุ่มริว/วรรณี สมัปปิโต/ธีรพร
กทิศาสตร์/เอกพล วังคะฮาต/
อาภา คนซื่อ/สุทิสา ถาน้อย/
Arjan Narbad
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- สาขาปรีคลีนิก
- สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร
- สาขากายวิภาค
- Bioscience
- Science and Marine
Environment
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- คณะเทคโนโลยี/คณะ
แพทยศาสตร์/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- Quadram Institute
Bioscience, Norwich
Research Park,
Colney, Norwich NR4
7UA, UK
- Universiti Malaysia
Terengganu
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หลักสูตร/สาขาวิชา)
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร
- สาขาชีววิทยา
- สาขาประมง
- สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์
- สาขากายวิภาค
- Bioscience
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- คณะเทคโนโลยี/คณะ
แพทยศาสตร์/คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- Quadram Institute
Bioscience, Norwich

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

11.ผลการใช้พลาสมาต่อ
สารไอโซไธโอไซยาเนท
สารชีวภาพ และการเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็งของไม
โครกรีนผักกาดเขียวน้อย

วิจิตรา หลวงอินทร์/วรโชติ
แสงหา/ทิพย์ภยิ ะ การีรัตน์/
เบญจพร บุราณรัตน์/สุภาพร
พุ่มริว/วรรณี สมัปปิโต/ศิริรตั น์
ดีศีลธรรม/สุทสิ า ถาน้อย/
Arjan Narbad/Nyuk Ling Ma

12.ผลการใช้พลาสมาเย็น
และสารกระตุ้นอินทรียต์ ่อ
การเจริญเติบโต ปริมาณไอ
โซไธโอไซยาเนต และฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัดไม
โครกรีนผักขีหูด

วิจิตรา หลวงอินทร์/วรโชติ
แสงหา/ทิพย์ภยิ ะ การีรัตน์/
เบญจพร บุราณรัตน์/คณิศร์
มาตรา/ศิรริ ัตน์ ดีศลี ธรรม
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Research Park,
Colney, Norwich NR4
7UA, UK
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หลักสูตร/สาขาวิชา)
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาปรีคลีนิก
- สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร
- สาขากายวิภาค
- Bioscience
- Science and Marine
Environment
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- คณะเทคโนโลยี/คณะ
แพทยศาสตร์/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- Quadram Institute
Bioscience, Norwich
Research Park,
Colney, Norwich NR4
7UA, UK
- Universiti Malaysia
Terengganu
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หลักสูตร/สาขาวิชา)
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาปรีคลีนิก
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- คณะเทคโนโลยี/คณะ
แพทยศาสตร์/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

12

13

คณะ/หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

ชื่อผลงาน
13.การยกระดับการผลิตผัก
อินทรีย์เพื่อการค้าตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล สู่โมเดิร์นเทรด

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ศุภชัย สุทธิเจริญ/อาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

1.โครงการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรด้วยเครื่อง
อบแห้งอินฟาเรดแบบถัง
หมุน
2.โครงการยกระดับการ
ผลิตไบโอออย์จากพืช
พลังงานผ่านกระบวนการ
ไพโรไลซีสแบบเร็วด้วย
ตวเร่งปฏิกริ ิยาที่มรี ุพรุน
ชนิดไทเทเนียมไดออกไซด์
3.การปรับปรุงผังเพื่อลด
ระยะลดเวลาในการ
ให้บริการโรงพยาบาลสุทธา
เวช
4.นวัตกรรมเพื่อการเตรียม
ความพร้อมและป้องกันการ
ระบาดของเชือไวรัส
COVID-19 สาหรับ
โรงพยาบาลสุทธเวช มหาวิ
ทาลัยมหาสารคาม
5.พัฒนาหุ่นยนต์ส่งของ
สาหรับผู้ป่วย COVID-19
6.หุ่นยนต์คัดกรองอัจฉริยะ
7.อุปกรณ์ช่วยควบคุม
Infusion Pump แบบ
ระยะไกลไร้สาย
8.ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกริ ิยา
ของชีวมวลด้วยไฮโดรดีออก
ซิจิเนชั่นในการผลิต
เชือเพลิงขนส่งคุณภาพสูง
1.โครงการศึกษาความ
เหมาะสมในการจัดพืนที่
สาหรับอาคารเรียนภาควิชา

รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
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บูรณาการสหวิชาระหว่าง
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หลักสูตร/สาขาวิชา)
- สาขาเกษตรศาสตร์
- สาขาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาการและกลุม่
วิชาที่ทาการวิจัย (ต่าง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- คณะเทคโนโลยี/คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
กอ.รมน.พ.ช. สอศ. และ
วช. /คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มทร.อีสาน

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี1วิทยาลัย
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่
โจ้/ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ2

วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ.กฤต จันทรสมัย

โรงพยาบาลสุทธาเวช

รศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

โรงพยาบาลสุทธาเวช

อ.คเณศ ถุงออด

โรงพยาบาลมหาสารคาม

อ.ปริญญ์ ชุปวา
ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวณิชกุล

โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม

ดร.ศุภิชัย ตังใจตรง/รศ.ดร.อดิ
ศักดิ์ ปัตติยะ

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มมส.

อ.วิวัฒ วอทอง

IA / UA / LA / AR

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
ภาษาไทย ภายใต้โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ภูมินท์พนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
2.โครงการแหล่งนาคือ
สินทรัพย์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ ชุมชนแกดา
3.โครงการหมู่บ้านพัฒนาผ้า
ไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์จากไหม
บ้านโคก ต.เนินยาง จ.
กาฬสินธุ์
4.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อทอ
มือลายชิด บ้านหนองอุ่ม
อาเภอกันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม
5.โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์
และออกแบบปรับปรุง
ห้องนาสาหรับญาติโยม วัด
ไชยธาราราม (วัดฉลอง)
จังหวัดภูเก็ต
6.โครงการศูนย์เรียนรู้
ประวัติศาสตร์เจ้าแก้วมงคล
วัดจาปานคร บ้านดงใหม่ ต.
ทุ่งศรีเมือง จ.ร้อยเอ็ด
7.โครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ในพืนที่ 8
จังหวัด แม่นาโขง
8.โครงการศึกษาผลกระทบ
และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดนจากโครงการไฟฟ้า
พลังนาในแม่นาโขงสาย
ประธาน
9.โครงการบูรณาปฏิสังขรณ์
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

บูรณาการสหวิชาระหว่าง

ผศ.ดร.พลเดช ชวรัตน์

UA / LA / IA / CA

อ.สุนทรี ถูกจิตร

CA / UA

อ.วรากุล ตันทนะเทวินทร์

IA /CA/ศูนย์นวัตกรรม
ไหม

อ.วิวัฒ วอทอง

IA / UA/LA

อ.ธเนศ อ.วิวัฒ

IA / LA/คณะมนุษย์ฯ

อ.พลเดช / วลัยรุกขเวศ/มนุษ
ศาสตร์/สิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยฯ / วลัย
รุกขเวศ/มนุษศาสตร์/
สิ่งแวดล้อม

อ.พลเดช / วลัยรุกขเวศ/มนุษ
ศาสตร์/สิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยฯ/ วลัยรุกข
เวศ/มนุษศาสตร์/
สิ่งแวดล้อม

อ.วิวัฒ อ กฤต อ ตัน อปาม อ
ฟ้า /สถาบันวิจัยศิลปและ
วัฒนธรรมอิสาน/กองวิจัย

คณะสถาปัตยฯ/
สถาบันวิจัยศิลปและ
วัฒนธรรมอิสาน/กองวิจัย

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

14

คณะวิทยาการสารสนเทศ

15

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์

ชื่อผลงาน
10.โครงการนวัตกรรมการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ต.
เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
1 การศึกษาปัจจัยที่มผี ลกับ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง"
ร่วมกับ
2.การออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3.การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
ความปลอดภัยฟาร์มอัจฉริยะ"
1.โครงการกระถางชีวภาพ
จากผักตบชวาและของเสีย
เหลือทิงจากอุตสาหกรรม
แป้งมัน :การขึนรูป การ
เสื่อมสภาพและการ
สลายตัวทางชีวภาพ
2.ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของลิง
แสม (Macaca
fascicularis) ในวนอุทยาน
โกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม
3.การศึกษาโครงสร้าง
จุลภาคของแคลเซียม
ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้จาก
เปลือกไข่เหลือทิง
อุตสาหกรรม
4.แผ่นฉนวนกันความร้อน
ทนไฟจากเส้นใยกาบไผ่

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
อ.ทิพ อ กฤต ม สงขลา

บูรณาการสหวิชาระหว่าง
คณะสถาปัตยฯ มมส /
มหาวิทยาลัยศิลปกร/
โรงเรียนนาคูพัฒนา

.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา
ทรงรัมย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล/น.ส.สุจิ
ตรา นาสิงห์ขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์
พิพัฒน์ สายทอง

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์/โรงพยาบาล
มหาสารคาม

5.การเจริญเติบโตและความ
ปลอดภัยของผักกาดเขียว
กวางตุ้ง (Brassica
chinensis L. var.
parachinesis Tsen &
Lee) ในดินที่ปรับปรุงด้วย
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ดร.ธายุกร พระบารุง
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ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล

รศ.ดร.ธวัดชัย ธานี

ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคา

ผศ.ธรพร บุศย์นาเพชร

อาจารย์ภาควิชาสื่อ
นฤมิต/โรงพยาบาลสุทธา
เวช คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งด้านเกษตร เกษตรดิจิทัล
และเทคโนโลยีดิจิทลั
บูรณาการร่วมกับสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลาปาง
บูรณาการความร่วมมือ
กับศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์
และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหา
วิทยาขอนแก่น
บูรณาการกับคณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บูรณาการความร่วมมือ
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น
บูรณาการกับคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

16

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ชื่อผลงาน
กรณีศึกษา: บ้านเหล่า
ตาบลโคกพระ อาเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1.โครงการจัดทามาตรฐาน
ยาแผนไทย: ตารับยาแก้ว
ห้าดวง (ยาผง/ยาแคปซูล)

2.การใช้หลายเทคนิคในการ
วิเคราะห์สารประกอบฟี
นอลิกและสารประกอบฟลา
โวนอยด์ทังหมดและ
ความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระของตารับยา
ผสมเถาวัลย์เปรียงตารับที่
1 และตารับที่ 2
3.การสารวจรวบรวมข้อมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวในระดับชุมชน
(ภายใต้ชุดโครงการแหล่งนา
คือสินทรัพย์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ ชุมชนแกดา)
4.ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไดโนเสาร์กิน
เนือจากยุคครีเตเซียส
ตอนต้นของเทือกเขาภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น ประเทศ
ไทย เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในวิวัฒนาการและบรรพ
ชีวินวิทยา
5.การสารวจ รวบรวมข้อมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของ
ชุมชนตาบลพระธาตุ อาเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
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ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

1.ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง
(หัวหน้าโครงการ)
2.ผศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
3.ผศ.ดร.สมบัติ อัปมระกา
1.ดร. สุทธิรา เซดลัค(หัวหน้า
โครงการ)
2.วิรา นิลดา
3.ผศ.ดร. อาภา คนซื่อ

บูรณาการสหวิชาระหว่าง

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
เภสัชศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตร
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกข
เวช มมส
หลักสูตรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช ร่วมกับ หลักสูตร
แพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มมส

1.ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์ (หัวหน้า
โครงการ)
2.นายสุมน นาพูลสุขสันต์
3.นายวีระ ทองเนตร

หลักสูตรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช ร่วมกับ ศูนย์ป่าไม้
มหาสารคาม

1.อ.ดร.อดุลย์ สมาธิ (หัวหน้า
โครงการ)
2.ดร.สุรเวช สุธีธร
3.อ.ดร.นคร ประดิษฐ์

หลักสูตรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัย
รุกขเวช ร่วมกับ ศูนย์วิจัย
และการศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา มมส

1.นางสาวิตรี แป่มจานัก (หัวหน้า
โครงการ)
2.นายวีระ ทองเนตร
3.นายถวิล ชนะบุญ
4.นายวิโรจน์ เที่ยงธรรม
5.นางเพียง ตังชารี
6.นางพิสมัย อินธิเดช
7.นางโสภา พงษ์สวัสดิ์
8.นางปรีดา ไปอุปลี
9.นางสัมพันธ์ แสนมี

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตสมุนไพรเกษตร
อินทรีย์บ้านโกทา หมู่ 2

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่
17

18

19

คณะ/หน่วยงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

1.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ท้องถิ่น ชุมชน และคน
พิการ
2.การพัฒนารูปแบบการ
เข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉินที่เหมาะสมสาหรับ
คนพิการทางการได้ยินและ
สื่อความหมาย และคน
พิการทางการเห็นใน
ประเทศไทย
1. การพัฒนาตารับแกรนู
ลชงละลายนาจากนา
กระสายยาเปลือกผลทับทิม
เพื่อใช้ยับยังเชือแบคทีเรีย
ก่อโรคในระบบทางเดิน
อาหาร
2. โครงการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนหลัก
สสส. 2561 - 2563 : แผน
ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
3. การประเมินประสิทธิผล
และความคุ้มค่าของ
โครงการจัดการเรียนการ
สอนร่วมสหวิชาชีพ (IPE)

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติจากภูมิปญ
ั ญา
พืนบ้านไทยและจีนที่ออก
ฤทธิ์หลายกลไกเพื่อการ
ป้องกันหรือรักษาโรคอัลไซ
เมอร์
5.การวิจัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์จากยางนา ระยะที่ 2

ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง/อ.ดร.
จันทนา บุญยะรัตน์/รศ.ดร.
ศักดา ดาดวง/รศ.ดร.วนัสนันท์
แป้นนางรอง

1. การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและ
สัญญาณเตือนโรคหลอด

อ.ดร.โสรัจญา สุริยันต์/ผศ.ดร.
สุพัตรา บัวท, ี* สมานใจ หมื่น
ชัย
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ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์/ ผศ.
ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม/
ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

คณะเภสัชศาสตร์/
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร/ม.มหิดล)

อ.ธนพงศ์ ภูผาลี

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ
คณะแพทยฯ, คณะ
พยาบาลฯ, คณะ
สถาปัตยกรรมฯ, คณะ
สัตวแพทยฯ, และคณะ
วิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง/สพ.ญ.
นิธิมา ตติยอภิรดี, สุทธิวรรณ
ธรรมวัตร/อ.ดร.สมพร เกษแก้ว

คณะแพทยศาสตร์ มมส.
และ สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่
และ ผูส้ ูงอาย/พยาบาลช

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
เลือดสมองในผู้ป่วยที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง
2. ผลของโปรแกรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ชีวิตต่อความรู้เกีย่ วกับการ
คุมกาเนิดและการตัดสินใจ
คุมกาเนิดของหญิงตังครรภ์
วัยรุ่น
3. ผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
และการสนับสนุนทางสังคม
ต่อพฤฒพลังของผู้ใหญ่วัย
กลางคนในชุมชนเขตกึ่ง
เมือง
4.ปัจจัยทานายพฤติกรรม
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของผู้ดูแล

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.อุมาภรณ์กัวสิทธิ์รศ.ดร.
พร้อมจิตร ห่อนบุญ เหิม, ผศ.
ดร.จรุวรรณ ก้าวหน้าไกล, *
นันทพร ศรี เมฆรารัตน์
อ.ดร.นงเยาว์มเี ทียนมยุรา นาสี
เคน

สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่
และ ผูส้ ูงอาย
พยาบาลวชิาชีพ รพ.สต.
หวั ขัว

อ.รรฤณ แสงแก้วผศ.ดร.จิดาภา
ผูกพันธ, ์ ผศ.กนกจันทร์เขม้น
การ, * วาสนา มาตรพรมราช

สาขาการ พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นพยาบาลวชิาชีพ
รพ.สต. บา่นโนนเพก็
สสอ. มหาสารคาม
(สาขาการ พยาบาลผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายพยาบาล
แผนกเวชกรรม รพ.สุทธา
เวช

5.การพัฒนาแนวปฏิบัติการ
ดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ ต่อความอิ่มตัว
ของออกซิเจน สัญญาณชีพ
และความคงตัวของปอด
6.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความตังใจในการฝังยา
คุมกาเนิดหลังคลอดก่อน
จาหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลของสตรี
ตังครรภ์วัยรุ่น
7.ประสบการณ์ของมารดา
ที่มีบุตรมีภาวะตัวเหลือง
ตังแต่แรกเกิดและได้รับการ
รักษาตัวด้วยการส่องไฟ

อ.สุรพันธ์สืบเนียมอ.อภิญญา
คชมาตย, ์ *วีระ ศักดิ์อเนกศักดิ์

8.โมเดลเชิงสาเหตุของสุข
ภาวะทางจิตของเด็กวัยรุ่นที่
มีครอบครัวแตกแยก

ผศ.ดร.จดิาภา ผูกพนผศ.ดร.ชู
ชาติวงศ์อนุชิต, ** Assoc.
Prof. Emeritus Dr. Andrew
C. Mills, อ.รรฤณ แสงแก้ว

9.ประสบการณ์การใช้ภูมิ
ปัญญาพืนบ้านอีสานในการ

อ.ดร.ชนกพร ศรีประสาร*รศ.
ดร.สมจติ แดนสีแกว้,** เพญ็
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านาญการ สสอ.กันทร
วิชัย
สาขาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ
พยาบาลวิชาชีพแผนก สูติ
กรรม รพ.กาฬสินธ

อ.เด่นละออง นาเสงี่ยมผศ.ดร.
กชพร สิงหะหล้า,* นิตยา อา
มาตยบัณฑิต

สาขา การพยาบาล
มารดา-ทารก และการ
ผดุงครรภ์พยาบาลแผนก
ฝากครรภ์ รพ.
มหาสารคาม

อ.ดร.เกือพันธ์กลั่นการดีผศ.ดร.
บุญมีภดู ่านงัว,** เพมิ่ พูน ศิริ
กิจ

สาขาการพยาบาลเด็ก
และ วัยรุ่นกลุ่มวชิา
มารดาทารกและ การผดุง
ครรภ์, **พยาบาล กลุ่ม
งานกุมารเวชกรรม รพ.
มหาสารคาม
สาขา การพยาบาลเด็ก
และวัยรนสาขาจิตเวช
และสุขภาพจิต **อาจารย์
จากต่างประเทศ (อาจารย์
ประเทศอเมริกา)
(สาขา การพยาบาลจติ
เวชและ สุขภาพจตสาขา

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

20

คณะ/หน่วยงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อผลงาน
ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจิต
เภท

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ประภา มะลาไวย์,** นว พล
พนัธ์โพธคิ์ า

10.อิทธิพลของความ
แตกฉานด้านสุขภาพ การ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนและ
การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับ
ทีมสุขภาพต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง
11.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการพลัดตกหกล้มและ
พฤติกรรมการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มของผูส้ ูงอายุ
ในชุมชนชนบท
12.ผลของโปรแกรม
สร้างสรรค์อารมณ์เชิงบวก
และความเข้มแข็งทางจิตใจ
โดยใช้กลุ่มเพื่อนนิสิตจิต
อาสาต้านเศร้าต่ออาการ
ซึมเศร้าของนิสิตช้นปีที่ 1
มหาวิทยามหาสารคาม
1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผง
ปรุงรสโซเดียมต่าจาก
เห็ดโคนน้อย

รองศาสตราจารย์ดร.ศิราณีย์
อนิธรหนองไผ่ *นายแพทยเ่ทพ
ลักษณ์ ศิริธ นะวุฒิชัย, **นาย
แพทยส์ ิริชัย นามทรรศนีย์

2.การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ กลุ่มรายวิชา
รายวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ รายวิชา
การจัดการระบบการบริการ
อาหารเพื่อโภชนาการ

ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทิร์นโบล์1
หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย2
ผู้ร่วมโครงการ
อ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์3
ผู้ร่วมโครงการ
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การพยาบาลชุมชน, **
พยาบาลแผนก
สุขภาพจิต รพ.ยางตลาด
สาขาการ พยาบาลชุมชน
*นายแพทย์รพ.สุทธาเวช,
** นายแพทย์รพ.สมเด็จ
พระยุพราชกุฉินารายณ์

อาจารยด์ ุญณภัตน์ขาวหิตวิ
ราวรรณ์ค าหวาน, *ก าทร ดา
นา, **ชนายสุ ค าโสม

สาขาการพยาบาลชุมชน
พยาบาล รพ.สต.บา่นโนน
รัง , ** พยาบาลศูนย์
อนามัย ที7่

อ.ดร. ชนกพร ศรีประสาร*อ.
ดุญณภัตน์ ขาวหิต, *อ. จตุพร
จ ารองเพง็, อ. เลอ ลักษณ์แทน
เกษม, **นาง เพญ็ ประภา มะ
ลาไวย์

*อาจารย์สาขาการ
พยาบาล ชุมชน, **
พยาบาล รพ.ยาง ตลาด*
อาจารย์สาขาการ
พยาบาล ชุมชน, **
พยาบาล รพ.ยาง ตลาด

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ สมดี1หัวหน้า
โครงการวิจัยดร.รัฐพล ไกรกลาง2
ผู้ร่วมโครงการผศ.ดร.สุณรี ัตน์
ยั่งยืน3ผู้ร่วมโครงการนางธัญญธร
พัวพิทยาธร4ผู้ร่วมโครงการรศ.
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์4ผูร้ ่วม
โครงการ

1

สาขาโภชนศาสตร์ การ
กาหนดอาหาร และอาหาร
ปลอดภัย คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามร่วมกับ
2
สาขาวิชาการบริหาร
สาธารณสุข การส่งเสริม
สุขภาพ โภชนาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
หลักสูตรสาธารณสุขศาสต
รมหาบัณฑิต คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
สาขา วท.ม.,ปร.ด.
สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
สุขภาพและความปลอดภัย
2
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
รายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และรายวิชา
โภชนาการ สาหรับนิสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย4
ผู้ร่วมโครงการ
อ.ดร.ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว5
ผู้ร่วมโครงการ

3.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่อง
ฉีดพ่นแอลกอฮอล์แบบ
กึ่งอัตโนมัติ

รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์1
หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง2
ผู้ร่วมโครงการ
นายแพทย์ชัชชฎา มหาวีรวัฒน์3
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทิร์นโบล์1
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณ
ลี2
ผู้ร่วมโครงการ
อ.ธัญญรัตน์ ไชยคราม2
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ สมดี1
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.สุณีรตั น์ ยั่งยืน2
ผู้ร่วมโครงการ

4. Application of
Geographic Information
Systems (GIS) to
Analyse and Detect the
Risk of Chronic Diseases
in the Elderly
5. Effect of Visfatin on
Insulin Resistance in
Non-Obese
Adolescents

6.รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนผูส้ ูงอายุ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิติ
ผู้สูงอายุ ตาบลโพนงาม
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์
7.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนผูส้ ูงอายุร่มโพธิ์ ร่ม
ไทร ตาบลนาโก อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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ผศ.ดร. นิรุวรรณ เทิร์นโบล์1
หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ชาดา1
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์วิพา ชุปวา1
ผู้ร่วมโครงการ
นายอัครชัย ยุบลเขต2
ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย1
หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ ดร.เขมิกา สมบัตโิ ยธา1
ผู้ร่วมโครงการ
นายสุภาพ ไชยสุข2
ผู้ร่วมโครงการ
นางประมวล พันธุ์คุ้มเก่า3
ผู้ร่วมโครงการ

บูรณาการสหวิชาระหว่าง
สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
5
สาขาโภชนศาสตร์ การ
กาหนดอาหารและอาหาร
ปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4

1

คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2

1

สาขาโภชนศาสตร์ การ
กาหนดอาหารและอาหาร
ปลอดภัย
2
สาขาสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2
องค์การบริหารส่วนตาบล
โพนงาม อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

1

คณะสาธารณสุขศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาโก กาฬสินธุ์
3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลนาโก
2

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
8.การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ พืนที่ตาบล
โพนงาม อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

9.การประเมินสมรรถนะ
ของผู้ดูแลผูส้ ูงอายุในพืนที่
ตาบลนาโก อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

10.การพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลีย่ น พฤติกรรม
บริโภคของผูส้ ูงอายุ ในเขต
พืนที่ตาบลสันป่าตอง
อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม

11.รูปแบบการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค
ไร้เชือเรือรัง (เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง)ตาบลไค้
นุ่น อาเภอห้วยผึง จังหวัด
กาฬสินธุ์

12.การพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันและ
ดูแลภาวะโรคข้อเข่าเสื่อม
พืนที่เทศบาลตาบลหนองฮี
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ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร. นิรุวรรณ เทิร์นโบล์1
หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ชาดา1
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์วิพา ชุปวา1
ผู้ร่วมโครงการ
นายอัครชัย ยุบลเขต2
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ สมดี1
หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์1
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.สุณีรตั น์ ยั่งยืน1
ผู้ร่วมโครงการ
นายสุภาพ ไชยสุข2
ผู้ร่วมโครงการ
นางประมวล พันธุ์คุ้มเก่า3
ผู้ร่วมโครงการ
นายวิศิษฎ์ ทองคา1
หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์สวรรค์ ธิติสุทธิ2
ผู้ร่วมโครงการ
นางสุวิมล สงกลาง3
ผู้ร่วมโครงการ
นางสุภาพร กรมขันธ์ 4
ผู้ร่วมโครงการ
นายศราวุธ แก้วมาตย์5
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ ดร.เขมิกา สมบัตโิ ยธา1
หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย1
ผู้ร่วมโครงการ
นายอดิเทพ วรพันธุ2์
ผู้ร่วมโครงการ
นางกนดา สันวิราช2
ผู้ร่วมโครงการ
นางสาวกัลยาณี มุลทา3
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ณัชชลิดา ยุคะลัง1หัวหน้า
โครงการวิจัย
อ.ดร.อดิศร วงศ์คงเดช1
ผู้ร่วมโครงการ

บูรณาการสหวิชาระหว่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2
องค์การบริหารส่วนตาบล
โพนงาม อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
1

1

คณะสาธารณสุขศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาโก
3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลนาโก
2

1

สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
2
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3
สาขาโภชนศาสตร์ การ
กาหนดอาหารและอาหาร
ปลอดภัย
4
องค์การบริหารส่วนตาบล
สันป่าตอง
5
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลสันป่าตอง
1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2
องค์การบริหารส่วนตาบล
ไค้นุ่น
3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลไค้นุ่น

1

คณะสาธารณสุขศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองฮี
2

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อผลงาน
อาเภอหนองฮี จังหวัด
ร้อยเอ็ด

13.รูปแบบการพัฒนาภูมิ
ปัญญา เพื่อการพัฒนา
ผู้สูงอายุ ตาบลไค้นุ่น
อาเภอห้วยผึง จังหวัด
กาฬสินธุ์
14.การพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ เน้นการ
สร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ใน
เขตพืนที่ตาบลสันป่าตอง
อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม
15.การพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมวิถีชุมชนด้าน
โภชนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ
เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรัง พืนที่
เทศบาลตาบลหนองฮี
อาเภอหนองฮี จังหวัด
ร้อยเอ็ด
21

ที่
1

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
อ.ดร.ว่าที่ พ.ต.วีระพงษ์ หาญ
รินทร์1
ผู้ร่วมโครงการ
นางดวงมณี สีเหลือง2
ผู้ร่วมโครงการ
นายปิติพงษ์ วิเศษวงษา2
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ ดร.เขมิกา สมบัตโิ ยธา1
หัวหน้าโครงการวิจัย
นายทิเดช ศรีใคร่นุ่น2
ผู้ร่วมโครงการ
นายชนินทร์ งามแสง3
ผู้ร่วมโครงการ
นายวิศิษฎ์ ทองคา1
หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์สวรรค์ ธิติสุทธิ2
ผู้ร่วมโครงการ
นางสุวิมล สงกลาง3
ผู้ร่วมโครงการ
นายทองทิว ประมูลจักโก4
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ ดร.อดิศร วงศ์คงเดช1
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ณัชลิดา ยุคะลัง2
ผู้ร่วมโครงการ
อ.ดร.ว่าที่ พ.ต.วีระพงษ์ หาญ
รินทร์2
ผู้ร่วมโครงการ

บูรณาการสหวิชาระหว่าง

1

คณะสาธารณสุขศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบล
ไค้นุ่น
3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านเหล่าสีแก้ว
2

1

สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
2
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3
สาขาโภชนศาสตร์ การ
กาหนดอาหารและอาหาร
ปลอดภัย
4
องค์การบริหารส่วนตาบล
สันป่าตอง
1
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต
2
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จานวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ที่ร่วมมือกับเอกชน หรือรับทุนจากเอกชน
หรือจากหน่วยงานภายนอก
ชื่อหน่วยงาน
คณะ/หน่วยงาน
ชื่อโครงการวิจัย
จานวนเงิน
ที่ร่วมมือ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
1.โครงการบูลลีฮ่ ีโร่...คลิก
1,680,000
สานักงานกองทุน
สังคมศาสตร์
รีพอร์ท เซฟ
พัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
2.ครงการสารวจ ทา
2,126,600
สานักงานบริหาร
สาเนาดิจิทัล และปริวรรต
กองทุนภูมิปัญญา
เอกสารโบราณตารับยา
การแพทย์แผนไทย
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กิจกรรม
ความร่วมมือ
ให้ทุนสนับสนุน
ให้ทุนสนับสนุน

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

2

คณะ/หน่วยงาน

คณะศึกษาศาสตร์

3

คณะการบัญชีและการจัดการ

4

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

และตาราการแพทย์แผน
ไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.โครงการการพัฒนา
นักวิชาการงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมสู่การลดความ
เหลื่อมลาทางสังคม
4.โครงการการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ณ
มหาวิทยาลัยภูมินท์พ
นมเปญ
1.โครงการหมู่บ้านแม่
พันธ์ควายนม
2.โครงการ "การพัฒนา
ทักษะการสื่อความหมาย
สาหรับเด็กออทิสติกโดย
ใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อกลางใน
การเรียนรู้"
1.โครงการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(กทปส.)
1.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ตามแนวทางคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป) การ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมผ้าไหม กลุม่ ทอ
ผ้าไหมบ้านโพนทราย
ตาบลสาโรง อาเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม
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700,000

ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ
กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก
สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ

กิจกรรม
ความร่วมมือ

ให้ทุนสนับสนุน

409,100

กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ให้ทุนสนับสนุน

200,000

คลีนิคเทคโนโลยี

ให้ทุนสนับสนุน

300,000

สานักงานวิจัย
แห่งชาติ

ให้ทุนสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

ให้ทุนสนับสนุน

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน

200,000

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
2.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ตามแนวทางคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป) กลุ่ม
หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้าน
งัวบา ตาบลงัวบา อาเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ตามแนวทางคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป) วิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้า บ้านหนองคู
ตาบลหนองปลิง อาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
4.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้า OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ตามแนวทางคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป) วิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้า บ้านหนองคู
ตาบลหนองปลิง อาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
5.โครงการออกแบบ
เอกลักษณ์ลวดลายผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมสีธรรมชาติให้
ตรงตามความต้องการ
ของตลาด ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (กลุ่ม
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ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ

กิจกรรม
ความร่วมมือ

200,000

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน

180,000

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน

180,000

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน

160,000

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

ผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง
จังหวัดมหาสารคาม)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
6.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ
ตาบลเขวา อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม (กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ
จังหวัดมหาสารคาม)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
7.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กลุ่มจักสาน
พลาสติกกู่ทอง ตาบลกู่ทอง
อาเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม
8.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม กลุ่มสาน
ตะกร้าพลาสติกบ้านโนน
สะอาด ตาบลเขวาไร่
อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม
9.กิจกรรม : พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
กลุ่มเป้าหมาย โครงการ
ส่งเสริมเครือข่ายองค์
ความรู้ KBO
(Knowledge-Based
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ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ

กิจกรรม
ความร่วมมือ

180,000

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน

180,000

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน

180,000

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน

343,000

คณะการบัญชีและ
การจัดการ

ร่วมดาเนิน
โครงการวิจัย

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

OTOP) ประจาปี
งบประมาณ 2563
จังหวัดกาฬสินธุ์
10.โครงการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์
จังหวัดประจาปีงบประมาณ
2563
5

6

คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1.โครงการวิจัยย่อย : การ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ
ฐานเศรษฐกิจไม้มีคา่ เพื่อ
การท่องเที่ยว (ภายใต้
แผนงานวิจัย : การพัฒนา
ต้นแบบชุมชนไม่มคี ่าเพื่อ
การขยายผลในประเทศ
ไทย)
2.โครงการ บลูลฮี่ ๊โร่...
คลิ๊ก รีพอร์ท เซฟ

686,400

320,000

1,680,000

หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะ
วนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ เป็นผู้
ประสานงานทุนให้
สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ

กิจกรรม
ความร่วมมือ

ร่วมดาเนิน
โครงการวิจัย

ให้ทุนสนับสนุน

สานักงานกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัน
และนวัตกรรม
(สกสว.)
สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช)

ให้ทุนสนับสนุน

120,000

ศศก 62-016190035

ให้ทุนสนับสนุน

199,050

สกสว

ให้ทุนสนับสนุน

3.โครงการ “ แหล่งนาคือ
สินทรัพย์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ ชุมชนแก
ดา”

1,500,000

4.โครงการ การพัฒนากล
ยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงอายุวัฒนะ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง
รองในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1.โครงการวิจัย "แนว
ปฏิบัติในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธุ์"
2.โครงการวิจัย "ปัญหา
ที่ดิน สปก.ในภาคอีสาน

440,000
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ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ

ให้ทุนสนับสนุน

ให้ทุนสนับสนุน

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

7

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

8

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

9
10

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

ภายใต้โครงการ ระบบ
กากับดูแลที่ดินเพื่อการ
พัฒนา: ทางเลือกการใช้
ที่ดินและนโยบายที่ดินใน
20 ปีข้างหน้า"
3.โครงการวิจัย "การ
ปกครองท้องถิ่นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว:
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ความคิดทางการเมืองว่า
ด้วยการปกครองท้องถิ่น"
1.โครงการวิจัย เรื่อง
“บทประพันธ์เพลง คอน
แชร์โตสาหรับ พิณ และ
วงซิมโฟนีออร์เคสตรา”
1.กาบชก : หัตถศิลป์
สร้างสรรค์ระบาจังซุ๋ย
2.การศึกษารูปแบบเกียว
พระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อ
การอนุรักษ์พิธีกรรม
ท้องถิ่น
3.การศึกษาภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเห็ก
กรณีศึกษา โรงตีเห็กไต่สุ่น
อัน จังหวัดภูเก็ต
-

คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
1.การพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการ
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของ
เกษตรกร ต.หนองแสง อ.
วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2.นิเวศวิทยาบรรพกาล
และสภาพแวดล้อมการ
ตกตะกอนบรรพกาลของ
ชันหินที่มีซากดึกดาบรรพ์
ในหมวดหินเสาขัวอายุครี
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ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ

กิจกรรม
ความร่วมมือ

249,260

พป.068/2563

ให้ทุนสนับสนุน

700,000

สานัก
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

ให้ทุนสนับสนุน

200,000

คณะมนุษยศาสตร์
และสัมคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์
และสัมคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์
และสัมคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต
-

ร่วมดาเนิน
โครงการวิจัย

200,000

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วัจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

1,154,218

ทุนจัดการซากดึก
ดาบรรพ์ กรม
ทรัพยากรธรณี

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

20,000

10,000

-

ร่วมดาเนิน
โครงการวิจัย
ร่วมดาเนิน
โครงการวิจัย
-

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ

กิจกรรม
ความร่วมมือ

2,330,000

สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

800,360

สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
(สทป.)

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

1,019,700

สานักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร
(องค์การมหาชน)
(สวก.)

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

200,000

สานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วัจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

914,000

สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

จานวนเงิน

เตเชียสตอนต้น บริเวณ
โครงสร้างรูปประทุนสหัส
ขันธ์ ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัด
กาฬสินธุ์
3.การผลิตพลาสติก
ชีวภาพที่ยืดหยุ่นสูงของโค
พอลิเมอร์แบบสามบล็อค
ของพอลิแอลแลคไทด์บล็อก-พอลิเอทธิลีนไกล
คอล-บล็อก-พอลิแอลแลค
ไทด์สาหรับใช้เป็นเกรดฉีด
และเกรดเป่าฟิล์ม
4.การพัฒนาแบบจาลอง
ประเมินความเสี่ยงภัย
พิบัติและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงพืนที่
สาหรับการบริหารจัดการ
สาธารณภัย
5.นวัตกรรมการเลียงไหม
เพื่อเพิ่มผลผลิตไหมและ
ลดการเกิดโรคเต้อในห
นอนไหมในกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลียงไหมบ้านหนองบัว
แปะ อ.ยางสีสรุ าช จ.
มหาสารคาม
6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพจากข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 สูตรแป้ง
ต้านทานการย่อย (แคลอ
รี่ต่า) พืนที่จังหวัด
มหาสารคาม
7. “การพัฒนาโมเดล
ต้นแบบระบบจราจร
สาหรับการคาดการณ์การ
เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
พิเศษด้วยทฤษฎีค่าสุดขีด
เพื่อประเมินความ
ปลอดภัยบนถนน:
กรณีศึกษาทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และ 9
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ที่

11

คณะ/หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยี

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
(กฟผ.)

กิจกรรม
ความร่วมมือ
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

400,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่ง
ชาตอ (องค์การ
มหาชน)

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

696,162.50

บริษัท BCF Life
Sciences ประเทศ
ฝรั่งเศส

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

จานวนเงิน

8.การพัฒนา
เครื่องต้นแบบเคลือบสิ่ง
ทอโดยใช้พลาสมาความ
ดันบรรยากาศ
9.การเคลือบฟิล์มกลุ่ม
โลหะมีค่าคุณภาพสูงบน
ตัวเรือนเครื่องประดับด้วย
การใช้เทคนิคไฮเพาเวอร์
อิมพัลส์แมกนีตรอน
สปัตเตอริง (ไฮพิมส์)
1.Effect of Free
Amino Acids, Kera
Stim 50 in Nile tillapia
Fingerling
(Oreochromis
niloticus)
2.Evaluation of
Montanide GR01 for
Oral Vaccination in
Nile tilapia
(Oreochromis
niloticus) : Laboratory
and on-farm trials
3. Effect of Natural
Free Amino Acids
Mixes , Kera-Aqua in
Asian seabass Lates
calcarifer (Bloch)
4.การยกระดับการผลิต
ผักอินทรีย์เพื่อการค้าตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล สู่โมเดิร์นเทรด
5.ฤทธิ์การต้านมะเร็งของ
สารสกัดจากผักขีหูดและ
ผักเขียวน้อยในช่วงอายุ
ต่างๆ หลังจากเมล็ดได้รับ
พลาสมาเย็น
6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคียวเพื่อสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ

118

3,967,440

917,345
บริษัท SEPPIC
ประเทศฝรั่งเศส

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

706,200

บริษัท BCF Life
Sciences ประเทศ
ฝรั่งเศส

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

500,000

สานักงานวิจัย
แห่งชาติ

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

500,000
กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก
535,700

บริษัท ทีบีเอ็น ซัพ
พลาย จากัด
ITAP สวทช.

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

7.การพัฒนาอาหาร
สาหรับการเลียงพ่อแม่
พันธุ์ปลานิล
8.การถ่ายทอดนวัตกรรม
ชุดเพาะกบแบบเคลื่อนที่
9.การยกระดับการผลิต
ผักอินทรีย์เพื่อการค้าตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบสั่งผ่านสมาร์ท
โฟน
10.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเร่งสีสตั ว์นาโดยใช้
ไรนานางฟ้า
12

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ

200,000
บริษัท มารีน ลีดเดอร์
จากัด
288,000
200,000

สานักงานวิจัยแห่งชาติ
บริษัท โรงสีข้าวศุภ
กิจ จากัด

201,222
ITAP สวทช. และ
บริษัท สเวดไทย เทรด
ดิง จากัด
กอ.รมน.พ.ช. สอศ.
และ วช.

1.โครงการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรด้วยเครื่อง
อบแห้งอินฟาเรดแบบถัง
หมุน
2.การพัฒนาระบบเฝ้า
ติดตามและแจ้งเตือน
คุณภาพนาทิงและแหล่ง
นาดิบ
3.โครงการยกระดับการ
ผลิตไบโอออย์จากพืช
พลังงานผ่านกระบวนการ
ไพโรไลซีสแบบเร็วด้วย
ตวเร่งปฏิกริ ิยาที่มรี ุพรุน
ชนิดไทเทเนียมได
ออกไซด์
4.การพัฒนากระบวนการ
ผลิตถ่านอัดแท่งด้วย
เครื่องตัดแท่งถ่าน
อัตโนมัติ
5.การเตรียมและศึกษา
สมบัติของนามันถั่งเหลืองอิ
ซ้อกวิไดซ์เป็นไพดอ
พลาสติกและเป็นพลาสติก
ไซเซอร์
6.การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตขนมจีนในระดับ
อุตสาหกรรม

119

กิจกรรม
ความร่วมมือ
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
ฯ

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

1.หจก.ทิมจอชวอล
จา
2.ศูนย์ความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม
มมส.
1.บ.ไพเบอร์ เฮาท์
แอนด์ เวอร์วิส จากัด
2.ศูนย์ความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม
มมส.
1.หจก.ไร่แสนดี

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

7.ระบบบันทึกแรงดัน
สูญญากาศและอัตราบีบ
ตัวสาหรับเครื่องรีดนม
13

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

1.โครงการศึกษาความ
เหมาะสมในการจัดพืนที่
สาหรับอาคารเรียน
ภาควิชาภาษาไทย ภายใต้
โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย ณ
มหาวิทยาลัยภูมินท์พ
นมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา
2.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมประเภทผ้า
พืนที่จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มปลูกหม่อนเลียงไหม
บ้านโคกล่าม อ.พยัคฆภูมิ
พิสัย จ.มหาสารคาม
3.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้ากลุ่มสตรี
แม่บ้านหาดเจ้าสาราญ
บ้านวังยาว อ.เมือง จ.
มหาสารคาม
4.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อทอ
มือลายชิด บ้านหนองอุ่ม
อาเภอกันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม
5.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม กลุ่มตัด
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984,096

ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ
2.ศูนย์ความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม
มมส.
1.สหกรณ์โคนมโคก
ก่อ จากัด
2.ศูนย์ความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม
มมส.
กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
และมหาวิทยาลัย
ภูมินท์พนมเปญ
ราชอาณาจักร
กัมพูชา

กิจกรรม
ความร่วมมือ

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

200,000

กลุ่มปลูกหม่อน
เลียงไหมบ้านโคก
ล่าม อ.พยัคฆภูมิ
พิสัย จ.
มหาสารคาม

ร่วมดาเนิน
โครงการ

150,000

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
หาดเจ้าสาราญบ้าน
วังยาว อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

ร่วมดาเนิน
โครงการ

150,000

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อ
ทอมือลายชิด บ้าน
หนองอุ่ม อาเภอ
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม
กลุ่มตัดเย็บเสือผ้า
บ้านท่าตูม จังหวัด
มหาสารคาม

ร่วมดาเนิน
โครงการ

200,000

ร่วมดาเนิน
โครงการ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

เย็บเสือผ้าบ้านท่าตูม
จังหวัดมหาสารคาม
6.โครงการแหล่งนาคือ
สินทรัพย์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ ชุมชนแกดา

14

คณะวิทยาการสารสนเทศ

7.ครงการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อ
การเดิน และการใช้
จักรยาน กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.
กาฬสินธุ์
8.โครงการการศึกษา
รูปแบบการจัดการวงจร
ขยะชุมชนแบบครอบคลุม
โดยใช้แนวคิดการพึ่งพา
เพื่อนาไปสู่การจัดการ
ขยะที่ยั่งยืน: พืนที่ศึกษา
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม และพืนที่
เกี่ยวเนื่อง
1.โครงการปรับปรุง
เครื่องมืออ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐาน EPUB3 บน
ระบบปฏิบตั ิการ
Android และ iOS ให้
รองรับการแสดงผลคา
บรรยายแทนเสียงและ
เสียงบรรยายภาพ
2.โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีและวิจัยของ
ภาคเอกชนในพืนที่
(IRTC)
3.โครงการวิจัย "การ
พัฒนาแบบจาลองการ
ประเมินความเสี่ยงภัย
พิบัติและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงพืนที่ฯ"
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1,500,000

120,000

3,311,450

ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ

กิจกรรม
ความร่วมมือ

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
สสส.

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

สวทช.

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

บริษัท พีเบอร์
เพอร์เซ จากัด

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

สานักงาน
เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
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ที่
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16

คณะ/หน่วยงาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

4.โครงการ “การพัฒนา
ระบบซือคอร์สดูแล
สุขภาพออนไลน์และ
ระบบบริหารจัดการสื่อ
การเรียนการสอนในการ
ดูแลสุขภาพสาหรับลูกค้า
เทรนเนอร์ด้วย Video
on demand”
1.การศึกษาความสามารถ
ในการรองรับของเขื่อนลา
ปาวและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม จากกิจกรรม
การเลียงปลานิลในกระชัง
2.การประเมินมูลค่าการ
บริการของระบบนิเวศป่า
ชายเลน ศูนย์ฯ สิรินาถ
ราชินี พืนที่แปลงปลูก
FPT29 และ FPT29/3
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง
เก่า-คลองคอย อาเภอ
ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
3.การพัฒนา Mobile
Application การจัดการ
หน้ากากอนามัยใช้แล้ว
(ขยะติดเชือ) สาหรับ
ประชาชนและกลุ่ม
ผู้จัดการขยะชุมชน :
กรณีศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม
4.โครงการจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาวิเคราะห์โครงการ
ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ
และเตาเผาขยะมูลฝอย
เทศบาลตาบลฆ้องชัย
พัฒนา อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
1.โครงการองค์ความรู้
พืนฐานโครโมโซมของพืช
วงศ์ขิงในประเทศไทย
2.การสารวจรวบรวม
ข้อมูลความหลากหลาย
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1,500,000
100,000

ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ
บริษัท โค้ชซุปเปอร์
โบว์ จากัด

กิจกรรม
ความร่วมมือ
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

สหกรณ์ผเู้ ลียงปลา
นิลในกระชังเขื่อน
ลาปาว จ.กาฬสินธุ์

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

ภาคีเครือข่าย
เทศบาลภายใน
จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมดาเนิน
โครงการ

เทศบาลตาบลฆ้อง
ชัยพัฒนา จังหวัด
กาฬสินธุ์

ร่วมดาเนิน
โครงการ

สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

ทางชีวภาพและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
การท่องเที่ยวในระดับ
ชุมชน
3.การสร้างเสริมพลัง
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความ
หลากหลายพืช สมุนไพร
ในกลุ่มชาติพันธุ์ผไู้ ทย
อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์
17

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์

18

คณะเภสัชศาสตร์

1.ผลของโนบิลตี ินต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเมแทบอ
ลิกและระบบหัวใจร่วม
หลอดเลือดในหนูแรทเม
แทบอลิกซินโดรมที่ถูก
เหนี่ยวนาด้วยอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
สูง
1.การพัฒนาตารับแกรนู
ลชงละลายนาจากนา
กระสายยาเปลือกผล
ทับทิมเพื่อใช้ยับยังเชือ
แบคทีเรียก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร
2.การสกัดและวิเคราะห์
ปริมาณเมลาโทนิน และท
ริปโตเฟนในพืชอาหาร
และสมุนไพรไทย
3.ศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง
และพัฒนาระบบยาภาค
อีสาน
4.การประเมินด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ของยา Infliximab,
Etanercept, Golimumab,
Apremilast และ
Secukinumab ในข้อบ่งใช้
Psoriatic Arthritis
ในข้อบ่งใช้ Psoriatic
Arthritis
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ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ

944,000

กิจกรรม
ความร่วมมือ

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

300,000

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

400,000

กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

375,000

สกสว.

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

1,200,000

กพย

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

500,000

สานักยา อย.

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการวิจัย

503,000

ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ
สวก.

กิจกรรม
ความร่วมมือ
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

4,136,667

องค์การอนามัยโลก

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

361,405

องค์การอนามัยโลก

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

2,338,000

องค์การอนามัยโลก

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

400,000

องค์การอนามัยโลก

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

จานวนเงิน

5.การประเมินข้อมูลการ
วิจัยทางคลินิกของ
ขมินชันและข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนว
ทางการวิจัยขมินชันใน
อนาคต
6.สร้างความเข็มแข็งใน
การจัดการปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดืม่ แอ
ลกฮอล์ และการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนานโยบายแอ
ลกอฮอลล์ในประเทศ
กาลังพัฒนา
7.ผลกระทบของ
โปรแกรมดูแลผูส้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงโดยทีมหมอ
ครอบครัวในอาเภอนา
พอง จังหวัดขอนแก่น
8.โครงการประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
หลัก สสส. 2561 - 2563
: แผนควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
9.การประเมินผล
โครงการนาร่องให้ผู้ป่วย
รับยาที่ร้านขายยาเพื่อลด
ความแออัดใน
โรงพยาบาล ระยะที่ 2
รพ.อุดรธานี
10.การประเมิน
ประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าของโครงการจัดการ
เรียนการสอนร่วมสห
วิชาชีพ (IPE)
11.สารสกัดตารับยาผสม
เถาวัลย์เปรียง
12.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติจากภูมิปญ
ั ญา
พืนบ้านไทยและจีนที่ออก
ฤทธิ์หลายกลไกเพื่อการ
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95,500

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

2,500,000

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

19

20

คณะ/หน่วยงาน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อโครงการวิจัย

จานวนเงิน

ป้องกันหรือรักษาโรคอัล
ไซเมอร์
13.การพัฒนาระบบ
รับรองมาตรฐานสารสกัด
สมุนไพร
14.การวิจัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์จากยางนา ระยะที่ 2
1.โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาปลอด
บุหรี่ เพื่อสุขภาพวะ
โครงการย่อยผลของ
โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนสาหรับ
นิสิตพยาบาล
2.โครงการการพัฒนา
ฐานข้อมูลอัตราการสูบ
บุหรี่ของบุคลากรและ
นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3.โครงการผลของ
โปรแกรมกลุ่มบาบัดแบบ
ยอมรับและมุ่งมั่นตังใจที่มี
ต่อความรูส้ ึกว่าตนเองถูก
ตีตราและความยืดหยุ่น
ทางจิตใจของเยาวชนที่
ติดยาเสพติด
1.การศึกษาผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากการใช้
สารกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในเขตลุม่ แม่นา
โขง : กรณีศึกษาประเทศ
ไทย เวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
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ชื่อหน่วยงาน
ที่ร่วมมือ

332,200

กิจกรรม
ความร่วมมือ
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย
ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

40,000

เครือข่ายวิชาชีพ
สุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอด
บุหรี่

50,000

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

686,000

สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ

ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย

ประเทศไทย
เวียดนาม
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

ร่วมดาเนิน
โครงการวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
ที่
คณะ/หน่วยงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัย
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
2.โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการทับศัพท์
ภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสกับหลักเกณฑ์การ
ถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันของ
ราชบัณฑิตยสถาน
2 คณะศึกษาศาสตร์
1.เชิญอาจารย์ในคณะ (ดร.อารยา ปิยะกุล)
เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยเป็นโครงการวิจัย
3 คณะการบัญชีและการจัดการ
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1.โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ
สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ
2.โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
แห่งชาติกวางสี
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.โครงการ : การศึกษาอุปทานด้าน
สิ่งแวดล้อมสาหรับการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
9 คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 คณะวิทยาศาสตร์
1.ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ กับ หจก อเมซิ่ง เกรซ โปรดักท์
และพิพิธภัณฑ์เห็ดซางฮวง ไทย-เกาหลี
3.ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่าง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม University of York (UK) - Seagate
Technology
11 คณะเทคโนโลยี
1.โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference on Food,
Agriculture and Biotechnology (ICoFAB)
2020 ด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2930 กรกฎาคม 2563

12

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.โครงการ UNITED-MSU Erasmus+ telemeeting !on Implementation planning
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ชื่อหน่วยงานที่ร่วมมือ
มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ
ศูนย์ศึกษาและวิจัยวรรณคดีและมุข
ปาฐะโลก (INALCO) กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
Geography section,Universiti
Sains Malasia
พิพิธภัณฑ์เห็ดซางฮวง ไทย-เกาหลี

University of York (UK)

1. Kongunadu Arts and
Science College Kongunadu
Arts and Science College
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
2. Jenderal Soedirman
University ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
3. Einstein Research Academy
(ERA) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ที่

13

14

คณะ/หน่วยงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

คณะวิทยาการสารสนเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2.โครงการส่งเสริมความร่วมมือให้มีอาจารย์/
นักวิจัย/ผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศทีม่ ีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติมสี ่วนร่วมในการสอน/การ
วิจัย โดยได้รบั เกียรติจาก Professor
Dr.Kaoru Yamamoto และ Professor
Dr.Yasuhiro Matsubara
3.กิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้าน
วิจัย และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร ภายใต้
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Singapore
Institute of Technology
4.อาจารย์คเณศ ถุงออดเข้าร่วมทางานวิจัย
กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ห้องวิจัย
Integrated Media Environment
มหาวิทยาลัยโอซากะ ประเทศญี่ปนุ่
5.การร่วมดาเนินการทางานวิจยั ร่วมกับ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ หน่วย
ปฏิบัติการพลังงานชีวภาพและทรัพยากร
หมุนเวียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Southeast
University ประเทศ China ภายใต้หัวข้อ
"ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกริ ิยาของชีวมวลด้วย
ไฮโดรดีออกซิจิเนชั่นในการผลิตเชือเพลิง
ขนส่งคุณภาพสูง" โดยได้รับการจัดสรรเงินทุน
วิจัยจาก วช. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัด
พืนที่สาหรับอาคารเรียนภาควิชาภาษาไทย
ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย
2.โครงการอบรมระบบปฏิบตั ิการ ซูเปอร์แมพ
(SuperMap) เพื่อบริหารจัดการสูเ่ มือง
อัจฉริยะ
1.งานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The
13th Multi – disciplinary International
Conference on Artificial Intelligence
(MIWAI2019)
2.การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครังที่ 16 (NCCIT2020 &
IC2IT2020)
3.รับเชิญให้ร่วมงานวิจยั ด้าน Coalition
Formation และ Computer Simulation
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ชื่อหน่วยงานที่ร่วมมือ
National institute of
Technology-Kurume College
ประเทศญี่ปุ่น

Singapore Institute of
Technology

มหาวิทยาลัยโอซากะ ประเทศญี่ปนุ่

Southeast University ประเทศ
China

มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
SuperMap Software Co.,Ltd.
School of Computing,
Universiti Utara
Malaysia ประเทศมาเลเซีย

Artificial Intelligence Research
Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
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ที่

15

16

17
18
19

คณะ/หน่วยงาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เพื่อแลกเปลีย่ นแนวทางการวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยต่างชาติ
4.ร่วมงานสัมมนาด้าน Artificial
Intelligence Workshop เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางการวิจัยร่วมกับ Artificial
Intelligence Research Center (AIRC)
5.ร่วมลงนามเป็นสถาบันเครือข่ายจัดการ
ประชุมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน (The ASEAN Undergraduate
Conference in Computing : AUC2) และ
The Asia Joint Conference on
Computing (AJC2)
1.ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลิง
แสม (Macaca fascicularis) ในวนอุทยาน
โกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ธวัด
ชัย ธานี ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่มคี วามร่วมมือ
Prof. Randall C. Kyes, Ph.D.
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนา
หลักสูตรสู่สากล (The 8th Annual Field
Course in Conservation Biology &
Global Health: At the HumanEnvironment Interface)
1.การเชิญ Prof.Dr.Ross Andrews จาก
Faculty of Medicine Imperial College
London United Kingdom ประเทศอังกฤษ
เป็นผู้เชี่ยวชาญและร่วมแลกเปลีย่ น เป็นที่
ปรึกษาการทาวิจัยในหัวข้อ “Genetic
diversity of animals and parasites in
Southeast Asia”
2.การส่ง ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว เข้าร่วม
เยี่ยมชมหน่วยงาน Biotechnology
Research and Development Institute
และแลกเปลีย่ นหารือแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนและการทาวิจยั ร่วมกัน
1.โครงการวิจัยเรื่อง "ESTABISHMENT OF
EAST MEET WEST NURSING NETWORK
FOR ENHANCING THE GLOBAL
NURSING EDUCATION, PRACTICE AND
RESEARCH"
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ชื่อหน่วยงานที่ร่วมมือ
Artificial Intelligence Research
Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่

Center for Global Field Study,
Depts of Psychology & Global
Health, and WaNPRC,
University of Washington, USA
Center for Global Field Study
& Resource & Wa Nat. Primate
Res. Cnt., University of
Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
Faculty of Medicine Imperial
College London United
Kingdom ประเทศอังกฤษ

Biotechnology Research and
Development Institute, Can
Tho University ประเทศเวียดนาม

มหาวิทยาลัย Hue ประเทศ
เวียดนาม และมหาวิทยาลัย Gachon ประเทศเกาหลี
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และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

คณะ/หน่วยงาน

20

คณะสาธารณสุขศาสตร์

21

คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2.โครงการวิจัยเรื่อง "โมเดลเชิงสาเหตุของสุข
ภาวะทางจิตของเด็กวัยรุ่นที่มีครอบครัว
แตกแยก"
3.โครงการวิจัยเรื่อง "The meaning of
acceptance (Thum-jai) in thai people:
Letting it go…so life goes on "
4.โครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างเครือ่ งมือ:
Translation and Psychometric
Evaluation of the Community
Attitudes Toward Mental Health Scale"
1.โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศภายใต้
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบด้าน
สุขภาพจากการใช้สารกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในเขตลุ่มแม่น้าโขง : ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมาร์
-

ชื่อหน่วยงานที่ร่วมมือ
มหาวิทยาลัย Saint Louise
ประเทศสหรัฐอเมริกา

1.ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่าง
สถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนาน
จิง สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน)
2.งานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยาเอเชีย
ครังที่ 1 (APC2019)

สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

3.สารวจภาคสนามในโครงการซากดึกดา
บรรพ์ที่สะสมตัวในชันหินมหายุคพาลีโอโซอิก
ของประเทศไทย จากทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้หน่วยวิจยั โดยมีคณะนักวิจัยจาก
สถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนาน
จิง สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
4.เครือข่ายด้านงานวิจยั ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปีโตรนาส สหพันธรัฐมาเลเซีย
(ITPSB) Institute of Technology
Petronas Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
5.เครือข่ายด้านงานวิจยั ร่วมกับสถาบัน
SENCKENBERG FORSCHUNGSINSTITUT
UND NATURMUSEUM FRANKFURT
ประเทศเยอรมนี โดยมีการร่วมวิจยั และทา
ปฏิบัติการด้านซากดึกดาบรรพ์โคโนดอนต์
ประกอบด้วยการสกัดซากดึกดาบรรพ์ การ
แยกซาก การศึกษาอนุกรมวิธานซากประกอบ
กับการเปรียบเทียบตัวอย่างซากกับตัวอย่าง
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มหาวิทยาลัย Saint Louise
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัย Saint Louise
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศเวียดนาม และประเทศ
เมียนมาร์

-

สถาบันบรรพชีวินวิทยาสัตว์มี
กระดูกสันหลังและบรรพ
มานุษยวิทยา แห่งสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์จีน
สถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวิน
วิทยาหนานจิง สภาวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปโี ตรนาส
สหพันธรัฐมาเลเซีย
SENCKENBERG
FORSCHUNGSINSTITUT UND
NATURMUSEUM FRANKFURT
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
จากคลังตัวอย่างของ สถาบัน
SENCKENBERG FORSCHUNGSINSTITUT
UND NATURMUSEUM FRANKFURT
ประเทศเยอรมนี
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ชื่อหน่วยงานที่ร่วมมือ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานชุมชนต้นแบบ
ใช้ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 สัดส่วนจานวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจา
ยกเลิกตัวชี้วัดตามนโยบายมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จานวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้น
ที่

คณะ/หน่วยงาน

รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น (บาท)
ปี 2562
ปี 2563
ชื่อหลักสูตร จานวนเงิน
ชื่อหลักสูตร
จานวนเงิน

รายได้ที่
เพิ่มขึ้น

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการศูนย์
การแปลและ
ฝึกอบรมและ
ทดสอบภาษา
ครั้งที่ 1- 2
โครงการอบรม
ค่ายภูมิศาสตร์
โอลิมปิก
ประจาปี 2562

โครงการอบรม
ภาษาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
928,784

โครงการบริการ
วิชาการแก่นิสิต
จีน รุ่นที่ 15

โครงการสอบ
คัดเลือกและ
อบรมค่าย
ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก
-

928,784

รวม
-

-

2 คณะศึกษาศาสตร์

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
“R&D : ออกแบบ
พัฒนานวัตกรรม
อย่างมืออาชีพ”
ุน
ร่ 1 วันที่ 1-2
สิงหาคม 2563
และรุ่น 2 วันที่
15-16 สิงหาคม
2563

รวม
3 คณะการบัญชีและการจัดการ

โครงการบริการ
วิชาการแก่
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11,306.82 .โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ

858,626.
21

858,626. (-70,157.79)
21
159,000

159,000
12,700

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

รวม

4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รวม
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น (บาท)
ปี 2562
ปี 2563
ชื่อหลักสูตร จานวนเงิน
ชื่อหลักสูตร
สังคมและชุมชน
หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตร การ
หลักสูตรบทบาท
สร้างนวัตกรรม
ใหม่ของนักบัญชี
Internet of
ดิจิทัลกับการ
(IoT): the
สร้างองค์กร
Unexpected
นวัตกรรม วันที่ 9
learning
ธันวาคม 2562
ถีงวันที่ 31
พฤษภาคม 2563
โครงการอบรม
30,100
เชิงปฏิบัติการ
และการบริการ
วิชาการแก่
สังคมและชุมชน
หลักสูตร การ
ทาเหมืองข้อมูล
ด้วยโปรแกรม
RapidMiner
Studio 9.2
41,406.82
ศิลปะเพื่อการ
6,000 ศิลปะเพื่อการ
เสริมทักษะเพื่อ
เสริมทักษะเพื่อ
พัฒนาและต่อ
พัฒนาและต่อ
ยอดความรู้
ยอดความรู้
เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผา
รากุ (Raku
รากุ (Raku
Pottery)
Pottery)
6,000
การทาขนมไทย
8,450 การสาธิตอาหาร
“ตระกูลทอง”
ยุโรป
อาหารเอเชีย
8,550 ศิลปะการตกแต่ง
และนานาชาติ
อาหารไทย
สมัยใหม่
ศิลปะการตกแต่ง
อาหารสไตล์โม
เดิร์น
ศิลปะการ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่น
ศิลปะการ
ประกอบอาหาร
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รายได้ที่
เพิ่มขึ้น
จานวนเงิน

12,700 (-28,706.82)
30,000

30,000
12,550
1,300
6,150
3,410
2,400

24,000
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

รวม

6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รวม
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น (บาท)
ปี 2562
ปี 2563
ชื่อหลักสูตร จานวนเงิน
ชื่อหลักสูตร
ว่างไทย และขนม
ไทยโบราณ
ศิลปะการ
ประกอบอาหาร
ยุโรป
17,000
ผู้นาการ
2,257 หลักสูตรที่ 1
เปลี่ยนแปลง
“บทบาทของนาย
เพื่อการ
ทะเบียนและ
บริหารงานทาง
พนักงาน
การเมืองและ
เจ้าหน้าที่ตาม
กิจการ
พระราชบัญญัติ
สาธารณะ
หอพัก พ.ศ.
(นมส.) รุ่นที่ 1
2558 (ฉบับใหม่)
ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อ
การบริหารงาน
ทางการเมืองและ
กิจการ
สาธารณะ”
(นมส.)
รุ่นที่ 2
2,257
หลักสูตรอบรม
ทักษะการสือสาร
ภาษาอังกฤษทาง
วัฒนธรรม
เบื้องต้น (Face
to face)

รวม
9 คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 คณะวิทยาศาสตร์

-

-

โครงการบริการ
วิชาการแก่
โรงเรียนและ
หน่วยงาน
ภายนอก

รวม
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-

1,476,018 โครงการบริการ
วิชาการแก่
โรงเรียนและ
หน่วยงาน
ภายนอก
1,476,018

รายได้ที่
เพิ่มขึ้น
จานวนเงิน
3,200
29,010
13,260

12,010

45,286

58,546
5,300

5,300
-

56,289
-

-

1,043,775

1,043,775 (-432,243)
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

11 คณะเทคโนโลยี
รวม

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รวม

13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

รวม

14 คณะวิทยาการสารสนเทศ

รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น (บาท)
ปี 2562
ปี 2563
ชื่อหลักสูตร จานวนเงิน
ชื่อหลักสูตร
จานวนเงิน
การปลูกเมล่อน
1,500
และการจัด
จาหน่ายเชิงธุรกิจ
1,500
โครงการอบรม
2,550 “การจัดการ
37,050
เชิงปฏิบัติการ
ทรัพยากร
เรื่อง การ
สิ่งแวดล้อมและ
เตรียมการและ
การบริหารจัดการ
เการตรวจ
น้าขององค์กร
ประเมินภายใน
ปกครองส่วน
เพื่อขอการ
ท้องถิ่นอย่าง
รับรองระบบ
ยั่งยืน" รุ่นที่ 1
จัดการ
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล
ISO
1400:2015"
2,550
37,050
โครงการฝึกอบรม
6,512
เชิงปฏิบัติการการ
ใช้งานโปรแกรม
Autodesk Revit
สาหรับงาน
สถาปัตยกรรม
และสถาปัสตย
กรรมภายใน :
IBM for
Architectural
and interior
Architectural
6,512
การพัฒนา
20,000
ศักยภาพด้าน
Digital Literacy
เพื่อป้อนสู่
อุตสาหกรรม
ดิจิทัล (Digital
Literacy for
Industry 4.0
“CompTIA
Cloud
Essentials
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รายได้ที่
เพิ่มขึ้น

(-34,500)
-

-
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ที่

คณะ/หน่วยงาน
รวม

15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รวม
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 คณะแพทยศาสตร์

รวม
18 คณะเภสัชศาสตร์
19 คณะพยาบาลศาสตร์

รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น (บาท)
ปี 2562
ปี 2563
ชื่อหลักสูตร จานวนเงิน
ชื่อหลักสูตร
จานวนเงิน
20,000
การออกแบบการ
30,000
เรียนรู้ในการ
จัดการทรัพยากร
ตามแนวคิด
STEM สาหรับครู
วิทยาศาสตร์
(STEM Based
Learning Design
for Resource
Management
for Science
Techers)
การจัดการขยะ
10,000
มูลฝอยและของ
เสียอันตราย
สาหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
อาสาสมัครพิทักษ์
10,000
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน
50,000
การช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน
สาหรับบุคลากร
ทางการแพทย์

5,000

5,000
-

-
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การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน
สาหรับบุคลากร
ทางการแพทย์
โครงการการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่
จาเป็นด้าน
สภาพแวดล้อม
และที่อยู่อาศัยต่อ
สุขภาพผู้พิการ
โครงการฝึกอบรม
ระยะสั้นผูด้ ูแล
ผู้สูงอายุ

รายได้ที่
เพิ่มขึ้น

14,000

14,000
237,070

409,217,5
0

9,000
-
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ที่

คณะ/หน่วยงาน
รวม

20 คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานอื่น ๆ
22 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา

รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น (บาท)
รายได้ที่
ปี 2562
ปี 2563
เพิ่มขึ้น
ชื่อหลักสูตร จานวนเงิน
ชื่อหลักสูตร
จานวนเงิน
646,287.5 646,287.50
0
-

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
วาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์

-

รวม
รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น

2,479,016

5,000

-

5000
2,977,307

498,291

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน

มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ รพ. สุทธาเวช
มีการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ. สุทธาเวช ตามมาตรฐาน HA
ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 1
ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 2
ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 3
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน





5.0000

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน

มีคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
มีโครงการบริการชุมชนด้านสุขภาพสัตว์อย่างน้อย 1 โครงการ
มีหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาสัตว์เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง
มีจานวนสัตว์ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 5%
มีรายรับจากการให้บริการของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 5%
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน




4.0000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีการดาเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จานวนผลงาน/โครงการทางด้านทานุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ
คุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
ใช้ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรณีที่ 1 สาหรับคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (เงินงบประมาณรายได้) ที่ให้กรอกข้อมูล
ผลการดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ที่

คณะ/หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
หน่วยจัดการเรียนการสอน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะการบัญชีและการจัดการ
2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
5 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
6 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
7 คณะนิติศาสตร์**
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 คณะวิทยาศาสตร์
9 คณะเทคโนโลยี
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
12 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
13 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 คณะเภสัชศาสตร์
15 คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับขั้นพื้นฐาน)
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
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1

2

ผลการดาเนินงาน
3
4









































































81.40

















5

88.89
92.86
100.00

83.67
81.13
90.90

86.21
88.23
100
89.56
63.16
100.00

6
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

17 บัณฑิตวิทยาลัย
18 สานักวิทยบริการ
19 สานักศึกษาทั่วไป
20 สานักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานสนับสนุนสังกัดสานักงานอธิการบดี
21 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
22 กองอาคารสถานที่

1





2





ผลการดาเนินงาน
3
4





















5
100
90.00
94.28
78.67

100.00

6







กรณีที่ 2 สาหรับคณะ/หน่วยงานที่ไม่ต้องรายงานข้อมูลในระบบ eMENSCR
ที่

คณะ/หน่วยงาน

หน่วยจัดการเรียนการสอน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 คณะศึกษาศาสตร์**
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 คณะวิทยาการสารสนเทศ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 คณะแพทยศาสตร์
5 คณะพยาบาลศาสตร์**
6 คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทานุ
7 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
8 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
หน่วยงานสนับสนุนสังกัดสานักงานอธิการบดี
9 กองกลาง
10 กองคลังและพัสดุ**
11 กองแผนงาน
12 กองกิจการนิสิต
13 กองการเจ้าหน้าที่
14 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
15 กองบริการการศึกษา**
16 กองทะเบียนและประมวลผล
17 สานักตรวจสอบภายใน**
18 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
3
4

1

2










83.34
100.00










100.00















67.37
100.00
100.00














90.63
100.00





































42.30
100.00
92.59
90.24












100.00

90.00
100.00

61.90
77.80
100.00

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ไม่ต่ากว่า 4.51
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ไม่ต่ากว่า 4.51
4.59
คะแนน
4.59
138
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ร้อยละความสาเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต
ตัวชี้วัด 5.1.3.1 ระดับปริญญาตรี
คณะ/สาขาวิชา

นิสิตตามแผน
ปกติ
พิเศษ รวม (1)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

870
คณะศึกษาศาสตร์
660
คณะการบัญชีและการจัดการ
2,940
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 620
คณะศิลปกรรมศาสตร์
230
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
900
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
100
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
100
คณะนิติศาสตร์
400
คณะวิทยาศาสตร์
450
คณะเทคโนโลยี
400
คณะวิศวกรรมศาสตร์
400
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ 315
นฤมิตศิลป์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

800
210
170
90
240
150
50
10,095

300

200
70

50
620

870
660
3,240
620
230
900
100
100
400
450
400
600
315

นิสิตที่รับได้จริง
คิดเป็นร้อยละ
ปกติ
พิเศษ รวม (2) (2)/(1)*100

978
732
1,831
788
222
1,213
134
78
667
610
296
754
364

870
705
210
176
170
133
90
105
290
372
150
155
50
49
10,715 10,362

221

193
78

93
585

978
732
2,052
788
222
1,213
134
78
667
610
296
947
364

112.41
110.91
63.33
127.10
96.52
134.78
134.00
78.00
166.75
135.56
74.00
157.83
115.56

783
176
133
105
465
155
49
10,947

90.00
83.81
78.24
116.67
160.34
103.33
98.00
102.17

ตัวชี้วัด 5.1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตตามแผน
ปกติ
พิเศษ รวม (1)

นิสิตที่รับได้จริง
คิดเป็นร้อยละ
ปกติ
พิเศษ รวม (2) (2)/(1)*100

67
120
150
10
30
5
15
20
75

10
52
6
1
2
3
2
6

92
205
132
10
20
40
30
10
64
139

159
325
282
20
50
45
45
30
139

21
102
7
13
2
7

31
154
13
1
15
5
2
13

19.50
47.38
4.61
0.00
2.00
33.33
11.11
6.67
9.35
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คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

นิสิตตามแผน
ปกติ
พิเศษ รวม (1)

54
28

7
15
8

40
27
7
7
51
12
15
733

30
70
17
44
3
10
40
40
16
23
69
120
12
5
20
813 1,546

นิสิตที่รับได้จริง
คิดเป็นร้อยละ
ปกติ
พิเศษ รวม (2) (2)/(1)*100

61
43
8

3
8
-

1
12
-

4
20
-

6.56
46.51
0.00

6
2
-

5

11
2
5
15
2
293

15.71
4.55
0.00
0.00
21.74
12.50
16.67
0.00
18.95

5
13
188

2
2
105

ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คณะ/หน่วยงาน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
4
5

1

2

3



















0



0
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6

7

8
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

21 คณะสัตวแพทยศาสตร์

1


2


ผลการดาเนินงาน
4
5



3


6


7


8


ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 การบริหารคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คณะ/หน่วยงาน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
3
4

5

1

2








0









0
0



0





0








0









0
0



















0







0







0



































4







5







ตัวชี้วัดที่ 5.1.6 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

คณะ/หน่วยงาน
1







สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
สานักวิทยบริการ
สานักคอมพิวเตอร์
สานักศึกษาทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัย

141

2







ผลการดาเนินงาน
3
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.7 ระดับความสาเร็จของการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ที่

คณะ/หน่วยงาน

1
2
3
4

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สานักบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

1





2





ผลการดาเนินงาน
3
4









5





ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน Digital Campusระดับมหาวิทยาลัย
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ของ มมส และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
2
3
4
5

ผลการดาเนินงาน


ของโลก
ตั้งเป้าหมายของการเปลี่ยนผ่าน Digital และวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
ประชุมร่วมคณะหน่วยงานภายในและตัวแทนนิสิต เพื่อ จัดทาร่างแผนการ
เปลี่ยนผ่านสู่ Digital และร่างแผนปฏิบัติการ
นาเสนอต่อสภาฯ และปรับปรุงตามคาแนะนา
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่แผนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital แก่คณะ/หน่วยงานภายใน
และตัวแทนนิสิต
ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละความสาเร็จแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ที่
คณะ/หน่วยงาน
รายได้รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และ
1,172,906.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์





5.0000

รายได้รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2,475,123.51

ร้อยละรายได้
ที่เพิ่มขึ้น
111.02

358,500.00
721,500.00
668,620.00
731,000.16

373,500.00
1,240,000.00
2,532,659.76
1,492,400.00

4.18
71.86
278.79
104.16

143,198.00
35,550.00
322,750.00
999,453.00
12,813,241.00
642,113.00
706,888.00
1,312,810.74
4,875,245.00
2,345,748.00

590,128.00
48,950.00
76,581.00
19,849,241.00
716,469.00
5,789,000.00
1,291,017.48
5,568,752.19
6,854,877.69

312.11
37.69
(-76.27)
(100.00)
54.91
11.58
718.94
(1.66)
14.23
191.11
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ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

คณะ/หน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)
กองคลังและพัสดุ
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการ
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน
กองอาคารสถานที่

รายได้รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
195,774,404.22
6,601,500.00
222,970.00
400,500,.00
3,952,230.00
228,820.00
642,500.00

รายได้รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
232,289,330.07
17,963,934.00
3,572,692.00
308,960.00
3,859,485.00
84,510.00
1,260,340.00

ร้อยละรายได้
ที่เพิ่มขึ้น
18.65
172.12
1,503.32
(22.86)
(2.35)
0.00
(63.07)
96.16

-

-

-

1,754,494.00

1,013,465.00

(42.24)

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.2 ร้อยละของการลดรายจ่าย
ที่
คณะ/หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ลดลง
28.12
21.09
19.33
41.22
12.49
12.63
5.67
9.87
14.16
16.00
25.81
14.21
10.43
-4.25
33.66
14.15
4.51
11.88
2.95
20.35

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

คณะ/หน่วยงาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
สถาบันวิจัยศิลปะแลวะวัฒนธรรมอีสาน
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักคอมพิวเตอร์
สานักวิทยบริการ
สานักศึกษาทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัย
กองกลาง
กองกิจการนิสิต
กองบริการการศึกษา
กองแผนงาน
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
กองอาคารสถานที่
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ลดลง
4.89
3.31
3.84
32.00
14.15
19.39
7.50
12.41
31.74
19.39
18.13
12.70
25.63
17.13
27.90
7.79
9.38
9.03
9.67
0.77
17.98
-3.76
3.37

กองการเจ้าหน้าที่
กองคลังและพัสดุ
กองทะเบียนและประมวลผล
สานักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด 5.3.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน)
ที่
หน่วยงาน
งบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 (งบลงทุน)
งบประมาณ
งบประมาณหลัง ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละการ
ที่ได้รับจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เบิกจ่ายงบลงทุน
งบประมาณ
ระดับมหาวิทยาลัย
1 กองส่งเสริมการวิจัยฯ
2,900,000.00
2,883,000.00
2,883,000.00
100.00
2 คณะเทคโนโลยี
6,249,000.00
6,240,965.00
6,240,965.00
100.00
3 คณะวิทยาการสารสนเทศ
2,273,700.00
2,268,880.00
4 คณะวิทยาศาสตร์
10,578,500.00 10,124,299.99
6386,299.99
63.08
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
8,064,000.00
8,048,250.00
8,048,250.00
100.00
6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 4,285,000.00
4,275,000.00
4,275,000.00
100.00
ศาสตร์
7 คณะแพทยศาสตร์
50,145,400.00 49,678,800.00 49,543,800.00
100.00
8 คณะเภสัชศาสตร์
12,330,800.00 12,199,980.00 12,199,980.00
99.73
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ที่

หน่วยงาน

9 คณะสัตวแพทยศาสตร์
10 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 (งบลงทุน)
งบประมาณ
งบประมาณหลัง ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละการ
ที่ได้รับจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เบิกจ่ายงบลงทุน
งบประมาณ
18,279,300.00 17,955,744.55 17,955,744.55
100.00
22,326,400.00 22,279,390.00
22,279,390
100.00
137,432,100.00 135,954,309.54 129,812,429.54
95.48

ตัวชี้วัดที่ 5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน
ที่
หน่วยงาน
อาจารย์ทั้งสิ้น
1 คณะศึกษาศาสตร์
80
2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
126
3 คณะการบัญชีฯ
127
4 คณะการท่องเที่ยวฯ
33
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
5 วัฒนธรรมศาสตร์
53
6 วิทยาลัยการเมืองฯ
35
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
31
8 คณะนิติศาสตร์
21
9 คณะวิทยาศาสตร์
150
10 คณะเทคโนโลยี
69
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์
51
12 คณะวิทยาการฯ
75
13 คณะสถาปัตยฯ
58
14 คณะสิ่งแวดล้อมฯ
29
15 สถาบันวิจัยวลัยฯ
9
16 คณะพยาบาลศาสตร์
50
17 คณะเภสัชศาสตร์
50
18 คณะสาธารณสุขฯ
35
19 คณะแพทยศาสตร์
113
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์
42
รวม
1,371
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อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ
รศ.
ศ.
รวม
30
14
44
31
6
1
38
39
9
48
6
6

ร้อยละ
วิชาการ
55
30.16
37.80
18.18

19
16
10
11
81
47
29
38
29
10
4
21
29
10
34
8
503

54.72
54.29
35.48
76.19
70.67
81.16
86.27
52.00
55.17
68.97
66.67
54.00
64.00
45.71
37.17
21.43
46.39

9
3
1
5
24
7
14
1
3
10
2
6
3
6
7
1
126

1
1
2
1
1
7

29
19
11
16
106
56
44
39
32
20
6
27
32
16
42
9
636
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบั การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
 ระดับมหาวิทยาลัย
ลาดับ
1
2

3
4

5

ที่

การดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศ
ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส จานวนไม่น้อยกว่า 400 คน
มหาวิทยาลัยมีจานวนคณะที่มีนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศทีม่ าร่วม
กิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัย กับคณะ/หน่วยงาน มมส (Inbound Visiting International
Faculty Staff) หรือ จานวนบุคลากร ของคณะ/หน่วยงาน มมส ที่ไปร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Visiting
International Faculty Staff) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจานวนคณะทั้งหมด
มหาวิทยาลัยมีจานวนคณะที่มีนสิ ติ ระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนคณะทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
จานวน 475 คน
จานวนนักวิชาการ
193 คน
ร้อยละ 80.95 ของ
จานวนคณะทั้งหมด

จานวนนิสิต 246
คน ร้อละ 85.71 ของ
จานวนคณะทั้งหมด
มหาวิทยาลัยมีจานวนคณะที่มีนสิ ติ ระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาร่วม
จานวนนิสิต 267 คน
หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ มมส (Inbound Exchange Student) หรือ จานวนนิสติ ร้อยละ 71.43 ของ
มมส ที่เดินทางไปร่วมหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ณ สถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ จานวนคณะทั้งหมด
(Outbound Exchange Student) อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนคณะทั้งหมด
มหาวิทยาลัยมีจานวนโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน ด้านการ โครงการทั้งหมด
วิจัย ด้านการถ่ายทอดและการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
44
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ระหว่าง คณะ/หน่วยงาน มมส กับ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นและ
ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจานวน
กิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่ทางคณะ/หน่วยงาน รายงานแผนการดาเนินงานฯ มายัง
มหาวิทยาลัย

 ระดับคณะ/หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงาน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
1
สังคมศาสตร์
2 คณะศึกษาศาสตร์
3 คณะการบัญชีและการจัดการ
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
9 คณะนิติศาสตร์

ผลการดาเนินงาน (ให้ระบบจานวนที่ดาเนินการได้)
สรุป
1
2
3
4

5

5

20

17

24

132

6

5
5
4
5
4
5
2
1

20
20
0
21
25
36
20
21

14
12
50
1
5
1
0
0

15
17
21
10
0
103
5
0

10
18
7
31
1
32
0
0

4
1
2
1
2
1
0
0
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 คณะวิทยาศาสตร์
11 คณะเทคโนโลยี
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
15
ศาสตร์
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 คณะแพทยศาสตร์
18 คณะเภสัชศาสตร์
19 คณะพยาบาลศาสตร์
20 คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลการดาเนินงาน (ให้ระบบจานวนที่ดาเนินการได้)
สรุป
1
2
3
4

5

5
5
5
4
5
5

20
22
29
20
27
1

8
17
26
8
8
1

2
5
4
1
3
1

2
2
3
0
7
1

1
2
1
1
1
1

4

26

2

1

0

1

5
4
4
5
1

20
75
0
33
20

1
2
1
19
0

6
5
12
11
0

1
8
9
3
0

1
0
4
2
0

ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1 รายงานข้อมูลนักวิชาการ/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดี
กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน (โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่
กาหนด)
2 รายงานข้อมูลจานวนนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศทุกราย ที่มาร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการ/วิจัยกับคณะ (Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ ข้อมูลจานวนบุคลากรของ
คณะทุกรายที่ได้ไปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound
Visiting International Faculty Staff) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมหลักฐานแสดงผลการ
ดาเนินงานที่ถูกต้องและชัดเจน
3 รายงานข้อมูลจานวนนิสิตระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติทุกรายทีเ่ ข้ามาศึกษาในหลักสูตรของคณะ พร้อม
หลักฐานแสดงการเข้าศึกษาที่ถกู ต้องและชัดเจน
4
รายงานข้อมูลจานวนนิสิตระดับอุดมศึกษาชาวต่างชาติทุกรายที่เดินทางเข้ามาร่วมหลักสูตร/โครงการ/
กิจกรรม ณ มมส (Inbound Exchange Student) หรือ จานวนนิสิต มมส ทุกรายที่เดินทางไปร่วมหลัก
สุตร/โครงการ/กิจกรรม ณ สถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) พร้อม
หลักฐานแสดงผลการดาเนินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องและชัดเจน
5 รายงานข้อมูลจานวนโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอด
และการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
ระหว่าง คณะ/หน่วยงาน มมส กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในต่างประเทศ ทุก
โครงการทั้งที่เกิดขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ตามที่คณะ/หน่วยงานรายงาน
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ระดับ

เกณฑ์การประเมิน
แผนการดาเนินงานฯ มายังมหาวิทยาลัย พร้อมหลักฐานแสดงผลการดาเนินงานและงบประมาณการ
ดาเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่

สถาบันการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

อันดับโลก
(Word Rank)

อันดับในเอเชีย
(Asia Rank)

อันดับในประเทศ
(Thai Rank)

1

The QS World University
Ranking : ASIA
Times Higher Education
Emerging Economies
University Rankings
Nature Index Ranking **
ด้าน Chemistry และ
Physical Sciences
Times Higher Education
University Impact Rankings
Times Higher Education
Asia University Rankings
Times Higher Education
Golden Age University
Rankings
Scimago Institutions
Ranking (SIR) *
uni Rank University Ranking
Webometrics Ranking of
World University

401-450

-

13 ร่วม

401-500

-

7 ร่วม

374
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9 ร่วม

401-600

-

4 ร่วม

401+

11

251-300

-

3 ร่วม

781

315

15

2,343
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580

19
15

2

3

4
5
6

7
8
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 ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้า
 ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีแผนและมีตวั ชี้วัดในการดาเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ
2

3
4

และการบริหารจัดการน้า
มหาวิทยาลัยต้องมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกในการ
ประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้า เพื่อให้เกิดความรู้
และสร้างจิตสานึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานตามแผน และตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยต้องมีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน ข้อ (3) ซึ่งหากมีความ
ล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ คณะทางานจะต้องดาเนินงาน
ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
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ผลการดาเนินงาน
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ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
5
มีการรายงานผลสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และมีวัดบรรลุผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน


ตามตัวชี้วดั ที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน

 ระดับคณะ/หน่วยงาน
ที่

คณะ-หน่วยงาน
1

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 คณะศึกษาศาสตร์
3 คณะการบัญชีและการจัดการ
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
9 คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 คณะวิทยาศาสตร์
11 คณะเทคโนโลยี
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ
15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 คณะแพทยศาสตร์
18 คณะเภสัชศาสตร์
19 คณะพยาบาลศาสตร์
20 คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานอื่น
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
23
24
25
26
27

ผลการดาเนินงาน
2
3
4

5
























มัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
ประถม)
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
สานักบริการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
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ที่

คณะ-หน่วยงาน
1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ผลการดาเนินงาน
2
3
4

สานักศึกษาทั่วไป
สานักวิทยบริการ
สานักคอมพิวเตอร์
กองคลังและพัสดุ
กองแผนงาน
กองกิจการนิสิต
กองการเจ้าหน้าที่
กองอาคารสถานที่
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผล
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
สานักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

5















ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผ่านมา
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26,793,832 Kwh

ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21,884,038 Kwh
ผลการดาเนินงาน
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18.32
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ/
กิจกรม

1

พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรม
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

17

-

17

100.00

3

1

2

66.67

7
1

1
1

6
-

85.71
0.00

8

-

8

100.00

3

-

3

100.00

6
45

3

6
42

100.00
93.33

2
3
4
5
6
7
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สถานะการดาเนินงาน
ยังไม่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ร้อยละ
โครงการ
ที่แล้วเสร็จ
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /
นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.
โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
218,200 สานักศึกษาทั่วไป
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ดาเนินการแล้ว
ภาษาต่างประเทศและศูนย์
บาท
ภาษาอังกฤษหรือช่วยเหลือคณะตามแผนส่งเสริมและพัฒนา
ทดสอบภาษาต่างประเทศ
ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 1 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2562
ดาเนินการระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ
ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนสิ ิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 140
คน มีผลการประเมินระดับทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ อยู่ที่ 4.44
2.มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 กิจกรรม Halloween Night
ดาเนินการวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ สนามหญ้าเทียม ชั้น 3
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์
และนิสติ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 518 คน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.18
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งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
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ดาเนินการ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 2 กิจกรรม Christmas Day with Music and Poetry
ดาเนินการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ลานอัตถศิลป์ (ลาน
แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์และนิสิตเข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น 692 คน มีผลการประเมินระดับทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ที่ 4.45
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3
กิจกรรมเปิดห้องโฮม Room ดาเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม
2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (PH-504) คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 1,124 คน มีผลการประเมินระดับทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ที่ 4.22
5.โครงการ MSU English Camp กิจกรรม MSU
English Camp ครั้งที่ 1 ดาเนินการระหว่างวันที่ 22-23
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง
อาเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
6.โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 2 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2562
ดาเนินการระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 20 เมษายน
2563 ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนิสติ เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 123 คน

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
7. สานักศึกษาทั่วไปมีการจัดทาคลิปวิดโี อสั้นๆ เพื่อให้
นิสิตได้เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ดังนี้

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

2.

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตร
เพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียน
เป็นหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualifications Register
: TQR)

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
รับจัดสรร
150,000.-

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
ดาเนินการแล้ว โดยกาหนดจัดโครงการ 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการบรรยายเรื่อง “Thai
Qualifications Register : TQR” และการปฏิบัติการ “การ
เตรียมความพร้อมและการจัดทา มคอ. 7เพื่อรับการประเมิน
TQR” สาหรับประธานหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิทยากร คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุน้ เคย จากคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ครั้งที่ 1 =
39,870.-

ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี เป็นการบรรยาย
เรื่อง “Thai Qualifications Register : TQR” สาหรับ
ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร กลุ่ม
วิทยากรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยวิทยากร คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่ 2 =
9,500.-

ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการบรรยายเรื่อง “Thai
Qualifications Register : TQR” และการปฏิบัติการ “การ
เตรียมความพร้อมและการจัดทา มคอ. 7เพื่อรับการประเมิน
TQR” สาหรับประธานหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ

ครั้งที่ 3 =
30,600 .-
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หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

3.

โครงการ South East Asia
Sales Competitions (SEASAC)

240,000

คณะการบัญชีและ
การจัดการ

4.

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ
และจัดทาหลักสูตรระยะสั้น

100,000

บัณฑิตวิทยาลัย

161

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
หลักสูตร กลุม่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยวิทยากร คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน นักวิชาการอิสระ
ดาเนินการแล้ว
วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม
ตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึง่ เป็นโครงการภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN) และมหาวิทยาลัยในภูมภิ าคยุโรป (EU) ผ่านโครงการ
Erasmus + (สหภาพยุโรป)
ดาเนินการแล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักสูตร
สหวิทยาการและหลักสูตรระยะสัน้ ได้กาหนดกิจกรรมไว้ 2
กิจกรรม คือ ระยะที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนการสร้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผู้ประกอบการ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563) ระยะที่ 2 กิจกรรมการจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
ได้ดาเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
หลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรระยะสั้น ในระยะที่ 1
กิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ
(สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร
ปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลจากการจัดโครงการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้ประกอบการ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และ

หมายเหตุ

KPI 2.1.1
2.1-1 รายงาน
โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน.การ
สร้างหลักสูตร
สหวิทยาการและ
จัดทาหลักสูตร
ระยะสั้น
ระยะที่ 1
2.1-2 รายงานการ
ประชุม
แลกเปลีย่ นเพื่อหา
แนวทางส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
หลักสูตรวิทยา

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
มีกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 3
ท่าน และผูม้ ีส่วนได้เสีย และผู้ประกอบการเข้าร่วมให้
ข้อเสนอแนะ ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะขอผู้ทรงคุณวุฒิในเดือนมีนาคม 2563 จะบรรจุใน
แผนหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรนวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะ
วิทยาการสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้ประสานงานในการดาเนินการจนกว่าหลักสูตรจะได้รับการ
เห็นชอบ เช่น จัดประชุมของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการจัดทาหลักสูตรดังกล่าว
และจะบรรจุในแผนหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต่อไป
ส่วน ระยะที่ 2 กิจกรรมการจัดทาหลักสูตรระยะสั้น จะ
ดาเนินการในช่วงประมาณเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563
เนื่องจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (สหวิทยาการ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
บรรลุผลตามเป้าหมาย จานวน 2 หลักสูตร (อยู่ระหว่างการ
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย)

162

หมายเหตุ

ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
นวัตกรรมสุขภาพ
เขตร้อน (หลักสูตร
นานาชาติ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563) ครั้งที่ 1-2

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

5.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
20,000

คณะพยาบาลศาสตร์

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)

ดาเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องกันทร
วิชัย ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์/ ลักษณะกิจกรรมแบบ
Workshop
เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
6.
โครงการพัฒนานิสิตด้านการเรียน 35,200 สานักคอมพิวเตอร์
1) ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
ภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้าง
พ.ศ. 2563 (บันทึกความที่ อว 0605.8/- ลงวันที่ 9 มิถุนายน
ระบบแอปพลิชัน ทั้งซอฟต์แวร์
2563 เรื่อง โครงการพัฒนานิสิตด้านการเรียน
และฮาร์ดแวร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบแอปพลิชัน ทั้งซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ พ.ศ. 2563
2) ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนานิสิตด้านการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบแอปพลิชัน ทั้งซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์พ.ศ. 2563
3) – อยู่ในระหว่างการดาเนินการอบรม7.
โครงการพัฒนานิสิตให้มีทักษะ
120,000 สานักคอมพิวเตอร์
1) ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2563 (บันทึกความที่ อว 0605.8/- ลงวันที่
(IT Exit-Exam)
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2) ขออนุมัติโครงพัฒนานิสิตให้มที ักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Exit Exam) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และขออนุมัติงบประมาณ (บันทึกข้อความ
ที่ อว 0605.8/- ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
ขออนุมัติโครงการและขออนุมตั ิงบประมาณ)
3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิตให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT EXIT EXAM ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (คาสั่งสานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4490/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานิสติ ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT EXIT EXAM ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)
4) จัดทาปฏิทินการดาเนินการพัฒนานิสิตให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT EXIT EXAM) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 11 กันยายน 2562)
5) ประกาศแนวปฏิบัติการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสติ ปริญญาตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562)
6) ดาเนินการขอข้อมูลรายชื่อนิสติ ที่ต้องเข้าทดสอบความรู้ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit
Exam) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บันทึกข้อความ ที่
อว 0605.8/ว312 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ส่งข้อมูลรายชื่อนิสติ เข้าทดสอบความรู้ด้าน

หมายเหตุ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit
Exam) ประจาปีงบประมาณ 2563 จากทุกคณะ-วิทยาลัย)
7) ดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินการการทดสอบ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT
EXIT EXAM) ครั้งที่ 1/ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม
สานักคอมพิวเตอร์
8) ดาเนินการจัดกิจกรรมการอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อเป็น
การส่งเสริมและทบทวนความรู้ให้กับนิสิตก่อนเข้ารับ
การทดสอบวัดความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit
Exam) เพื่อให้นิสิตสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ
50 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กาหนดไว้
โดยคณะ-วิทยาลัยได้จัดส่งรายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าอบรม จานวน
1,010 คน นิสิตเข้าอบรมทั้งหมด จานวน 726 คน คิดเป็นร้อย
ละผูเ้ ข้าอบรม 71.88 คน โดยวิทยากร
นายสิทธิ์ เอมดี
9) นิสิตเข้าอบรมหลักสูตร การเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านระบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (eexam.msu.ac.th/isl) เป็นระบบที่ออนไลน์

หมายเหตุ
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เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
บนเว็บไซต์ เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้ ทบทวน เนื้อหาบทเรียน
ด้วยสื่อวิดโี หรือ เอกสารอ่านบรรยาย โดยระบบจะมี
แบบทดสอบให้กับนิสติ (Pretest) เพื่อวัดระดับความรู้ให้กับ
ผู้เรียน ว่าผู้เรียนต้องเรียนเสริมหรือทบทวนเนื้อหาบทเรียนใด
เพิ่ม จากผลการทดสอบ หลังจากนั้นเมื่อนิสิตเรียนครบตามที่
ระบบได้นาเสนอบทเรียนให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องทา
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Protest) เพื่อเป็นการวัดประสิทธิ์
ผลของการเรียนของนิสิต โดยนิสติ ที่เข้าเรียนผ่านระบบ
จานวน 1,409 คน และมีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 1,080 คน คิดเป็นร้อยละ 76.65 ของนิสิตที่เข้าอบรม
ผ่านระบบ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563
10) นิสิตเข้าทดสอบวัดความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
จานวนนิสิตเข้าทดสอบ 7,754 คน คิดเป็นร้อยละผู้เข้า
ทดสอบ 95.53 นิสิตสอบผ่าน จานวน 7,012 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90.43 นิสิตยังไม่เข้าทดสอบ 742 ข้อมูล ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2563 รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
eexam.msu.ac.th

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)

11) สรุปจานวนนิสิตยังไม่เข้าทดสอบวัดความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสติ ปริญญาตรี (MSU IT Exit
Exam) ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่
13 มีนาคม 2563 นิสิตยังไม่เข้าทดสอบ จานวน 699 คน
โดยแยกออกเป็น
- นิสิตที่มีสถานะปัจจุบัน จานวน 677 คน
- พ้นสภาพนิสิต จานวน 14 คน
- ลาพักการเรียน จานวน 1 คน
และสาเร็จการศึกษา จานวน 7 คน
สรุปจานวนนิสิตที่ยังไม่เข้าทดสอบ จานวน 532 คน เป็นนิสิต
สถานะปัจจุบันทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563

167

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
12) จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร IT Exit Exam ให้กับนิสิตที่
สอบผ่าน โดยให้นิสติ รับได้ตั้งแต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง
13 มีนาคม 2563 ณ ห้องงานพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารวิทยาบริการบี
จานวน 1,988 คน และดาเนินการจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
ส่งไปยังต้นสังกัด คณะ - วิทยาลัย เพื่อให้ดาเนินการต่อไป
จานวน 4,555 ฉบับ
13) สรุปรายชื่อนิสิตทีไ่ ด้คะแนนร้อยละ 90 มีจานวน
3 คน
1. นายปฏิภาณ กาบแก้ว สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนร้อยละ 94
2. นายสุรเกียรติ แก้วแสนเมือง สาขา บัญชีบัณฑิต คณะ
การบัญชีและการจัดการ คะแนนร้อยละ 90
3. นางสาวอุบลวรรณ ปัญญาเลิศ สาขาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ คะแนนร้อยละ 90
14) สรุปข้อมูลจานวนครั้งที่นิสิตเข้าทดสอบวัดความรู้
15) ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าทดสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สานักคอมพิวเตอร์ https://cc.msu.ac.th
ระหว่างวันที่ 13 – 31 สิงหาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์
https://eexam.msu.ac.th/schedule/login.php

หมายเหตุ
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งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

8.

โครงการเครือข่ายจิตอาสา
เพื่อชุมชน

50,000

กองกิจการนิสิต

9.

โครงการเตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

34,550

กองบริการการศึกษา

10.

โครงการฝึกอาชีพอิสระ
ระหว่างเรียน ประจาปี 2563

80,000

กองกิจการนิสิต
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสมศรี ตาบล
โคกก่อ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยหลักๆ แล้วเป็น
ความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสติ จิตอาสา
เพื่อสังคม (ทาดีเพื่อพ่อทาดีเพื่อแผ่นดิน) จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เครือข่ายนิสิต ๙ต่อ Before After มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กับนักศึกษาจิตอาสาจากสาขาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วัตถุประสงค์หลัก คือการออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแด่ในหลวงรัชกาลที่
9 ประกอบด้วยกิจกรรมอันหลากหลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นก็
คือการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา และการจัดทาป้ายสุภาษิต
ต้นไม้พูดได้ทั้งสองกิจกรรมเกิดขึ้นบนฐานความต้องการของ
ชุมชนเป็นหลัก ผ่านเวทีการ “พัฒนาโจทย์” ร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและนิสิต-นักศึกษาชาวค่าย
ดาเนินการแล้ว
กองบริการการศึกษาได้จดั โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจาปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่
22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 802 คน
-ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30–16.30น
-ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30–16.30 น.
-การดาเนินงานโครงการ
1) นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน
960 คน
จานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 6 หลักสูตร/หลักสูตรละ 40 คน

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

11.

12.
13.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ
นิสิตปี 1 - 4
โครงการส่งเสริมให้นสิ ิต
เป็นผู้ประกอบการใหม่
โครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

662,000

คณะศึกษาศาสตร์

20,000

คณะเทคโนโลยี

100,000

กองกิจการนิสิต
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
2) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 20 คน
3) วิทยากรในการฝึกอาชีพ
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 –
16.30 น.
1)“ช่อดอกไม้ธนบัตร”
2) “ช่อดอกไม้ตุ๊กตา”
3)“กรอบรูปมีมิติ”
4)“ช่อม่วง”
5)“ชานมไข่มุก”
6)“ยาแซ่บ”
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30–16.30 น.
1) “ขนมชั้น”
2) “ปอเปี๊ยะ”
3)“แหนมเห็ดจิ๋ว”
4)“ชา กาแฟโบราณ”
5)“หมาล่า”
6)“ยาแซ่บ”
อยู่ระหว่างการดาเนินการ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 ก.พ.-มี.ค. (ดาเนินการแล้ว)
ช่วงที่ 2 มิ.ย.-ก.ค. เป็นการติว ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียม
สอบบรรจุครู
ดาเนินการแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 3ยกเลิกจัดงาน เนื่องจากติด โค
วิด 19
วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

14.

โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รุ่นปีการศึกษา 2561-2562
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

90,000

กองแผนงาน
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
โครงการมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ว่าด้วย
กิจกรรมนอกหลักสูตรสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านรูปแบบ
ของหนังสือ บทความ เรื่องเล่า และเพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์
ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนานิสิต
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสารวจความพึงพอใจผูใช้
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ
(ระดับหลักสูตร)และความคาดหวัง/ความต้องการต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปี
การศึกษา 2561-2562 (ผู้สาเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1
สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2.จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ
(ระดับหลักสูตร)และความคาดหวัง/ความต้องการต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปี
การศึกษา 2561-2562 (ผู้สาเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1
สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) ครั้งที่ 1 /2562 เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น
4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.ขอความอนุเคราะห์แจ้งหลักสูตร/สาขาวิชา ที่คณะไม่ขอรับ
การประเมินต่อกองแผนงานภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
4.ติดตามคณะ/หน่วยงานในการเก็บแบบสอบถามจาก
ผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตส่งกลับกองแผนงาน ภายในวันที่
22 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ
15.
โครงการพัฒนานักเรียน
400,000 โรงเรียนสาธิต
ให้เป็นคนเก่งที่มีศักยภาพ
มหาวิทยาลัย
ในการแข่งขันกับคนอื่น
มหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม)

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
5.รวบรวม/คีย์แบบสอบถาม เมษายน 2563-30 พฤษภาคม
2563
6.วิเคราะห์และสรุปผลประเมินรายหลักสูตร เพื่อรายงานผล
การประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม
2563 ถึง 11 มิถุนายน 2563
7.ส่งรายงานสรุปผลการประเมินรายหลักสูตร เพื่อรายงานผล
การประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
8.สรุปผลการประเมินรายหลักสูตร ตามแบบฟอร์มเสนอ
อธิการบดี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
8.เสนอวาระกรรมการบริหาร เรื่อง แจ้งเพื่อทราบการประเมิน
รายหลักสูตรการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รุ่นปี
การศึกษา 2561-2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
ดาเนินการแล้ว
1) 12-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์ รายการ การแข่งขันการสร้าง Motion
Infographic ม.4-ม.6
2) 12-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนกาแพง อาเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
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หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

16.

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
เพื่อการเข้าร่วมและแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ประจาปีการศึกษา
2562 - 2563

17.

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
สู่ความเป็นเลิศภาษาไทย

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

150,000

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
(ฝ่ายประถม)

5,500

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) รายการ การ
แข่งขันการสร้าง Web Applications ม. 4-ม.6
3) 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน นานักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทดสอบ
ความสามารถทางฟิสิกส์ครั้งที่ 8 (Physics Battle 8th) ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาลี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราช
นารี และทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติคณ
ุ
4) 1 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น นา
นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง
ระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ดาเนินการทั้งปีงบประมาณ (ต.ค.62 – ก.ย.63)
- ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 28-30
กันยายน 2562 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วม
การแข่งขันระดับภาค ปละประเทศ จานวน 9 รายการ
- ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ในวันที่
12 – 14 ธันวาคม 2562 ได้รับเหรียญทอง จานวน 8 รายการ
เหรียญทองแดง จานวน 1 รายการ
- ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการตลอดปีงบประมาณ

หมายเหตุ

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
มหาสารคาม
(ฝ่ายประถม)

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
- ฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย ดังนี้
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 69 ระดับจังหวัด
- การประกวดเรียงความ
- การะประกวดคัดลายมือ

หมายเหตุ

รวม 17 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เป้าประสงค์ที่ 2.1) มหาวิทายลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน
1.
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 400,000 สถาบันวิจัย
- สถาบันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดอุดหนุนด้าน
ด้านการวิจัยความหลากหลาย
วลัยรุกขเวช
การวิจัย 400,000 บาท คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของ
ทางชีวภาพและการอนุรักษ์
สถาบันฯ ได้ดาเนินการตามกระบวนการเพื่อให้การจัดสรรทุน
(Centre of Excellence: CoE)
วิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีโครงการที่ได้รับจัดสรรทุน
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรียบร้อยแล้ว จานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของไดโนเสาร์กิน
เนื้อจากยุคครีเตเซียส ตอนต้นของเทือกเขาภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจใน
วิวัฒนาการและบรรพชีวินวิทยา งบประมาณ 100,000
บาท
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
2. โครงการดีเอ็นเอบาร์โค้ตของปลาวงศ์ปลาตะเพียน
ในลุ่มน้าชี งบประมาณ 100,000 บาท
3. โครงการการผลิตต้นพันธุ์ไผ่เลีย้ ง (x Thyrsocalsmus
liang) โดยกระบวนการโซมาติกเอ็มบริโอ งบประมาณ
30,000 บาท
4. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมือง
ในจังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 30,000 บาท
5. โครงการการศึกษาจานวนโครโมโซมของพรรณไม้
น้าในอาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
งบประมาณ 30,000 บาท
6. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของสมุนไพรตารับตรีผลาในการผลิตแบบอินทรีย์
งบประมาณ 110,000 บาท
เป้าประสงค์ที่ 2.2) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
2.
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 117,110.- กองส่งเสริมการวิจัยฯ
ดาเนินการจัดอบรมทั้งสิ้นจานวน 6 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ความ
เป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย โดยมี
รองศาสตราจารย์ สุนันท์
สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสร้าง
รายได้จากเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ
ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์
เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ บรรยาย เรื่อง แนวทางการขอรับ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) มีอาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรทีส่ นใจเข้าร่วม จานวน 77 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง "เจาะลึกแหล่งทุน
7PMU" (เน้น OKR และการอ่านใจ PMU)
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง "เขียนโครงการวิจัย
ให้ตรงใจแหล่งทุน-1 (เน้นการเขียนโครงการวิจยั )
ครั้งที่ 4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เรื่อง "เขียน
โครงการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน-2" (เน้นการเขียนโครงการวิจัย)
ครั้งที่ 5 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง "ปรับ PROFILE เป็น
ผู้อานวยการแผนวิจัย-1" (เน้นการเขียนชุดโครงการวิจัย)
โดยวิทยากร 3 ท่าน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข อาจารย์หลักสูตร
ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รอง
คณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรตั น์ วงษ์ซิ้ม ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจทิ ัล คณะการบัญชีและการ
จัดการ
สถานทีจ่ ัด
1. ณ ห้องผลิตสื่อ SC3-221 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ทางระบบ GOOGLE MEET
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จานวนทั้งสิ้น 346 ราย
ดังนี้
1. จากภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 169 ราย
2. จากภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 177

3.

โครงการส่งเสริมต่อยอดงานวิจัย
เชิงนวัตกรรม
รวม 3 โครงการ

200,000

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ราย
**เข้าร่วมอบรมจริง 100 – 165 ราย**
และมีแผนขออนุมัติงบกลางเพื่อดาเนินการต่อในเดือน
กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ
ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”
โดยวิทยากร....
กลุ่มที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รอง
คณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข อาจารย์
หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรตั น์ วงษ์ซิ้ม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล คณะการ
บัญชีและการจัดการ
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการทางานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม
1.
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
300,000 คณะพยาบาลศาสตร์
การดาเนินโครงการ โดยส่วนที่มีการดาเนินการแล้วประกอบด้วย
ผู้สูงอายุตามวิถีอีสานโดยผ่าน
1) ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/จัดทาหลักสูตร สาหรับ
กลไกโรงเรียนผูส้ ูงอายุ
ผู้สูงอายุ ตาบลกุดปลาดุก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
2) ดาเนินการถ่ายทอดข้อมูลให้กับพืน้ ที่ ผ่านการทาประชาคม
กับชุมชน ตาบลปลาดุก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
3) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดทาประชาคมกับชุมชน
ตาบลปลาดุกในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ตาบลปลา
ดุก อาเภอชื่นชม
4) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 14,000 บาท
(ร้อยละ 4.67)
2.
โครงการบริการวิชาการ
14,200 คณะการท่องเที่ยวฯ
คณะได้จดั โครงการบริการวิชาการ "การนวดแผนไทยใน
"การนวดแผนไทยในสปาเพื่อการ
สปาเพื่อการบาบัดรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 5
บาบัดรักษาสุขภาพแก่ผสู้ ูงอายุ"
พฤศจิกายน 2562 ณ มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
มหาสารคาม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ต.แวงน่าง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการนวดไทยต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อจากการนวดไทย และเป็นการบาบัดรักษาสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกให้นสิ ิตรูจ้ ัก
พัฒนาฝีมือ รู้รักษา หวงแหน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการ
นวดแผนไทยของชาติ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญา
ชาวบ้านของชุมชน
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
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เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน

3.

โครงการสนับสนุนการสร้าง
71,200
ต้นแบบและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การบริการวิชาการคณะ
เทคโนโลยี
4.
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์
46,300
ไม่พร้อมในวัยรุ่นและรู้ทัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ
5.
โครงการจัดทาแผนพัฒนา
9,500
คุณภาพการบริการพยาบาล (QA)
เพื่อเตรียมรับการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลจาก สรพ.
6.
โครงการพัฒนางานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA
- 3,803

คณะเทคโนโลยี

คณะแพทยศาสตร์

สถานะการดาเนินงาน
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และเทคโนโลยี
การอาหาร
×

หมายเหตุ

ดาเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

- กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

คณะแพทยศาสตร์

ดาเนินการ
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
ทางด้านสูติ-นรีเวชกรรม ระยะที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.62
รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์)
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณภาพและความปลอดภัยทาง
คลินิก (7 ต.ค.62 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์)
- กิจกรรมประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน ( 20 ธ.ค.62
รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมรับการประเมิน HA ขั้น 3
( 6 ม.ค.63 - 31 มี.ค.63 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์)
- กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย 2P
( 10 ม.ค.63- 31 มี.ค.63 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์)
- กิจกรรมรับการตรวจเยีย่ มเพื่อการประเมินคุณภาพ
สถานพยาบาลขั้นที่ 3 ( 4-29 ก.พ.63 รพ.สุทธาเวช
คณะแพทย์)

คณะแพทยศาสตร์

- 10,000
- 21,000
- 8,000
- 145,200
- 43,200

-รายงาน AAR แล้ว

- รายงาน AAR
- รายงานAAR
- รายงานAAR
- รายงาน AAR
- รายงาน AAR
- กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน

-9,795
7.

โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสติ และ
บุคลากรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รวม 7 โครงการ

167,900

สถานะการดาเนินงาน
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
- กิจกรรม Quality and business ( 25 มี.ค. - 31 ส.ค. 63
รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์)
- กิจกรรมเยีย่ มสารวจเฉพาะเรื่อง ตามมาตรฐาน HA (8 ก.ค.
63 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์ )
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ดาเนินการเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2563

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย

1.
โครงการค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์
50,000 คณะสัตวแพทยศาสตร์
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19
กับการบูรณาการทางวัฒนธรรม
ชุมชน และสังคม
รวม 1 โครงการ
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1.
โครงการถ่ายทอดนโยบาย
50,000 กองแผนงาน
ดาเนินการแล้ว
สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ
8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุข
พ.ศ. 2563
ศาสตร์
16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (สายสนับสนุน)
2.
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
29,500 กองแผนงาน
1.ทบทวนปรับปรุงการดาเนินงานความเสีย่ งโดยการประชุม
และการควบคุมภายใน
คณะกรรมการอานวยการบริหารความเสีย่ ง มมส. วันที่ 9 ต.ค.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
63
2.กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มมส
รอบ 6 ด. 30 มี.ค.63
3.กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มมส
รอบ 9 ด. 31 ก.ค.63
4.กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มมส
รอบ 12 ด. 14 ก.ย.63
3.
โครงการเตรียมความพร้อม
80,000 บัณฑิตวิทยาลัย
ดาเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กร
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการ
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระยะที่ 1 โครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)
ระยะที่ 1 อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการทางาน
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รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

4.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการแนะแนวการศึกษา
และเผยแพร่หลักสูตร
ประจาปี พ.ศ. 2562

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

63,000

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
(Work Process) และระบบงาน (Work Systems)
เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (หมวด 6 และหมวด 7 ผลลัพธ์)”
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดปรากฏดัง
https://drive.google.com/file/d/1iQv916wvlSPXh4Kxj
mGtmitVpIpE_Ond/view
ระยะที่ 2 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์การดาเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัยสูค่ วามเป็นเลิศ (EdPEx) และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏดัง
https://drive.google.com/file/d/1nkLbYtnLC3HtapQjfg
vGWx9DNC2xkYdW/view
คณะได้จดั โครงการแนะแนวการศึกษาและเผยแพร่หลักสูตร
ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระหว่าง
วันที่ 27 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางอีสาน
เหนือ และอีสานใต้ ทั้งหมด 19 โรงเรียน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 3
หลักสูตร อันจะส่งผลอันดีต่อการเพิ่มจานวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษา
ต่อที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวฯ
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เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

5.

602,270
โครงการแนะแนวการรับสมัคร
กองบริการการศึกษา
บุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่
มมส ประจาปีการศึกษา 2563
(Thai Yniversity Center
Adminission System : TCAS)
เป้าประสงค์ 5.2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
6.
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
50,000 สานักคอมพิวเตอร์
บุคลากรตาแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
ได้มีการดาเนินโครงการในช่วง วันที่ 28 ตุลาคม 2562- 15
พฤศจิกายน 2562 โดยมีการดาเนินโครงการในโรงเรียน
เครือข่ายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 19 โรงเรียน
และที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยรวม 15,000 คน
1) ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (บันทึกความที่ อว 0605.8/- ลงวันที่
26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับเป็นการอบรมแบบ
ออนไลน์)
2) รูประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการอบรมผ่านช่องทางเพจ
สานักคอมพิวเตอร์ เนื่องจากอยู่ในระหว่างมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคระบาดโคโรน่า (COVID-2019)
3) ดาเนินการอบรม จานวน 3 หลักสูตร ผ่านช่องทางอบรม
ออนไลน์ ทางช่องทางเพจ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3.1) อบรมออนไลน์ หลักสูตร Microsoft Teams วันที่ 27
พฤษภาคม 2563 โดยนายภูวดล โคตรบรรเทา
3.2) อบรมออนไลน์ หลักสูตร G Suite for EDU (Classroom
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7.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสาหรับบุคลากร
และนิสติ

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

50,000

สานักคอมพิวเตอร์
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
Meet Form) วันที่ 28 พฤษภษาคม 2563 โดยนายสิทธิ์
เอมดี
3.3) อบรมออนไลน์ หลักสูตร Cisco Webex (Meets
Teams) วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
โดยนายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
4) อยู่ในระหว่างรายงานผลการอบรม และจัดส่งใบ
ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
1) ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และขออนุมัติ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามบันทึกข้อความที่ 0530.8/- เรื่อง
ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และขออนุมัติงบประมาณ
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการอบรมคอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามคาสั่งสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอบรม
คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4) ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2563
5) ดาเนินการขออนุมัติและดาเนินการจัดอบรม
จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
5.1) การใช้ Google Form เพือ่ การสร้างแบบสอบถาม รุ่น
ที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 32 คน
5.2) การใช้โปรแกรมจัดการและตกแต่งรูปให้สวยงาม
(Adobe Photoshop) ระดับพื้นฐาน
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 26
คน
5.3) การสร้าง Infographic เพือ่ การสื่อสาร
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 24 คน
6) ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และดาเนินการจัดอบรม จานวน 13 หลักสูตร
ดังนี้
6.1) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสานักงาน วันที่
11-12 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าอบรม จานวน 24 คน
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หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
6.2) การสร้างงาน infographic วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผู้
เข้าอบรม จานวน 49 คน
6.3) การสร้างงาน infographic วันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้
เข้าอบรม จานวน 9 คน
6.4) การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น
สาหรับการทางานในองค์กร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้า
อบรม จานวน 80 คน
6.5) การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ วันที่
30 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรม จานวน 14 คน
6.6) การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
วันที่ 17 และ 24 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรม
จานวน 30 คน
6.7) การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ (Microsoft word
excel Power Point )
และ อินโฟกราฟิค วันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้า
อบรม จานวน 117 คน
6.8) มารยาทในการใช้สื่อ Social Media และความปลอดภัย
ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าอบรม
จานวน 54 คน
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หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

เป้าประสงค์ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
6.9) การใช้ Google App เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรม จานวน
43 คน
6.10) การใช้โปรแกรม Microsoft word
ให้ชานาญ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เข้าอบรม จานวน 43 คน
6.11) การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
ให้ชานาญ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรม จานวน
43 คน
6.12) การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้ชานาญ วันที่ 3
มีนาคม 2563 ผู้เข้าอบรม
จานวน 43 คน
6.13) การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้ชานาญ วันที่
10 มีนาคม 2563 ผู้เข้าอบรม
จานวน 43 คน
7) การดาเนินการอบรมแบบออนไลน์สาหรับนิสิตและบุคลากร
จานวน 68 หลักสูตร จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 1,246
คน
8) อยู่ในระหว่างสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการอบรม

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

8.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการผลิตตาราและหนังสือ
ทางวิชาการ
รวม 8 โครงการ

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
200,000

คณะศึกษาศาสตร์

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
ดาเนินการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตาราและหนังสือทาง
วิชาการ ระหว่าง ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)

เป้าประสงค์ 6.1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล
1.
โครงการการส่งเสริมขีด
(กองประชาสัมพันธ์)
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ความสามารถด้านความสัมพันธ์
กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ ดาเนินการจัดกิจกรรม Make FRIENDS Open
ระหว่างประเทศ
ต่างประเทศ
House & Digital Storytelling Workshop ซึ่งเป็นกิจกรรม
และการมีส่วนร่วม ทางวัฒนธรรม
แรก ภายใต้โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12
เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของ
มีนาคม 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทาความรูจ้ ัก
มหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุน
โครงการ FRIENDS เสริมสร้างความสามารถความเป็นสากล
ความเป็น สากล ณ มหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย พัฒนาสมรรถนะระดับโลกของนิสิต
มหาสารคาม (Furthering
ผ่านการบูรณาการที่มีจดุ มุ่งหมายทางมิติด้านวัฒนธรรม
International Relations
ในมหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็น
Capacities and Intercultural
ทางการ ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนิสติ จานวน 3 คน รับทุนไป
Engagement to Nurture
เข้าค่ายผู้นา (Student Boot Camp) ณ สาธารณรัฐ
Campus Diversity and to
บัลแกเรีย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการ
Support Internationalisation
คัดเลือกและจัดทาประกาศรายชื่อนิสิตตัวแทนของ
at Home : FRIENDS)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างการ
188

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
ประสานงานเพื่อนานิสิตตัวแทนเดินทางไปทาวีซ่าที่ประเทศ
เวียดนาม และมีกาหนดประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
สรุปงาน FRIENDS ประจาเดือนกันยายน 2563/กพร.โครงการ
•10-15 กันยายน 2563 : จัดทาและรายงาน Dissemination
Report (รายงานการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการ)
•28 ก.ย. 63 : Zoom Meeting // the Home Away From
Home Virtual Tea Party Preparation Meeting จัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•29-30 ก.ย. 63 : the Online introduction of the
FRIENDS Boot Camp sessions - Leadership Session //
คลาสผู้นาสาหรับนิสิต 3 คน ผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าค่าย ณ
บัลแกเรีย
•28 - 30 ก.ย. 63 : บุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
"Home Away from Home Virtual Tea Party" ซึ่งจะจัด
ออนไลน์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
•30 ก.ย. 63 : คัดเลือก digital story ที่ชนะการประกวด
with Intercultural Passports เพื่อส่งเข้าประกวดใน
กิจกรรม the Virtual FRIENDS Film Fest สาหรับ the
Erasmus Days 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ
the European Commission Erasmus Days 2020 ใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2563
เพือ่ ติดตามความคืบหน้าพร้อมหารือแนวปฏิบตั ิและการ
ดาเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ต่อไป

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

2.

3.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ใช้ 18,000 บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
(งบโครงการ
ให้มีอาจารย์/ นักวิจัย/
100,000 บ.)
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติมสี ่วนร่วม
ในการสอน/การวิจัย
(กองประชาสัมพันธ์)
ดาเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กลุ
ม
่
งานกิ
จ
การต่
า
งประเทศ
เสร็จสิ้น
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ 2563

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
10-12 กุมภาพันธ์ 2563/ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ /ถ่ายทอด
ความรู้ด้านการวิจัย, ร่วมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ดาเนินการจัดโครงการในระหว่างวันที่ 22
มกราคม – 11 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการสรุปผลการดาเนินงานโครงการ และจะ
นาเข้ารายงานในที่ประชุมกลุ่มงานฯ และที่ประชุมกองฯ พร้อมทั้ง
รายงานผลไปยังผู้บริหาร อีกทั้งจะมีการหารือในที่ประชุมกลุ่มงานฯ เพือ่
พิจารณาและกาหนดแผนและแนวทางการดาเนินงานการจัดโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป

รวม 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.
โครงการส่งเสริมบริหารขยะ
29,480 บาท สานักศึกษาทั่วไป
สานักศึกษาทั่วไปมีการจัด โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
และการประหยัดพลังงาน
ขยะและการประหยัดพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
ส านั ก ศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย มหาสาคาม จั ด โครงการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและการประหยัดพลังงาน โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.เกี ย รติศั กดิ์ ศรี ป ระที ป ผู้ อ านวยการ
190

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

2.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการงานพัฒนาภูมิทัศน์
รวมใจพัฒนา

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

50,000

กองอาคารสถานที่
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
ส านั ก ศึ ก ษาทั่ ว ไป กล่ า วเปิ ด โครงการดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่ อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดย
นาแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์”
ตามหลัก 3Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse
หรื อ การใช้ ซ้ า และ Recycle หรื อ การน ากลั บ มาใช้ ใ หม่
ส่งเสริมให้บุคลากรสานักศึกษาทั่วไป มีการจัดการขยะจากต้น
ทางแหล่งกาเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการปลายทางคือการ
กาจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการจัดสภาพแวดล้อมใน
การปฏิ บั ติ งานเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากรทุกระดับ และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารราช
นครินทร์เพื่อให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของนิสิต และเพิ่มคุณภาพ
งานบริ ก ารให้มีม าตรฐานรวมทั้ งช่ ว ยพั ฒนาจิ ตสานึ ก ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงาน
ที่มีคุณภาพต่อไป ในการจัดโครงการครั้งนี้สานักศึกษาทั่วไป
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์
รองผู้อานวยการสานักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากร
ในการจัดโครงการครั้งนี้
โครงการงานพัฒนาภูมิทัศน์รวมใจพัฒนา ได้จัดในช่วงเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 เพื่อใช้เตรียมสถานที่และพัฒนา
ภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ในการจัด
งานพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

3.

โครงการบริหารจัดการระบบขนส่ง 3,486,000 กองอาคารสถานที่
เพื่อแก้ปัญหาจราจรและลดใช้
พลังงาน

4.

โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากมูลไส้เดือน

29,840

กองอาคารสถานที่

5.

โครงการสร้างเสริมภูมิทัศน์

13,050

คณะการท่องเที่ยวฯ
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สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)
- ระยะเวลาดาเนินการตามสัญญา ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึง
28กุมภาพันธ์ 2564
-ใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ขามเรียง ตามเส้นทางที่
กาหนด
- เป็นการให้บริการนิสิตบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้รถ
ระบบไฟฟ้า ซึ่งมีจานวนให้บริการทั้งสิ้น 7 คัน
- จานวนสถิติผู้ใช้บริการ จากเดือนมีนาคม 2563- เดือน
เมษายน 2563 ดังนี้
- มี.ค.62 จานวน 41,531 คน
- เม.ย.62 จานวน 4,862 คน
ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563-เดือนมิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคามปิดภาคเรียน และเนื่องจาก
วิกฤตการณ์การระบาดของโรค covid-19 จึงงดให้บริการ
รถไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และจะเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือนระยะเวลา
ดาเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 –เดือนสิงหาคม 2563
โดยดาเนินการจัดสร้างโรงเรือนเลีย้ งไส้เดือนและจัดซื้อพันธ์
ไส้เดือนเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นปุย๋ หมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน
โดยใช้เศษอาหารและขยะอินทรียใ์ นมาเป็นอาหารของไส้เดือน
คณะได้จดั โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์รอบ ๆ อาคารคณะและ
สร้างเสริมภูมิทัศน์เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562
ณ บริเวณโดยรอบอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์

6.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการประหยัดพลังงาน
แบบมีส่วนร่วม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
ที่ใช้จริง ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ยังไม่ได้
ดาเนินการ

20,000

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/
ลักษณะกิจกรรม)

วันที่ 26 ก.พ.-7 มี.ค.63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน
โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจาตึก SC1 SC2 และ SC3 ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ปิดไฟ
เมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดห้องเรียนเมื่อไม่มีการเรียนการสอน เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

รวม 6 โครงการ

193

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2560 – 2564)

รายงานสรุปผลแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย
ผู้อานวยการกองแผนงาน

ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม
นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

ออกแบบปก
นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ปีที่พิมพ์
เมษายน 2564
เผยแพร่ที่ : www.plan.msu.ac.th
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข

