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สารจากผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
 
 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ได้ด าเนินงานนโยบาย   
ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจของหน่วยงาน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย  โดยมี
ภารกิจหลักในด้านหลักสูตร  การลงทะเบียนเรียน  การประมวลผลการศึกษา  การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต  และการให้บริการแก่นิสิต  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง
นิสิต  บุคคลท่ัวไป  หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง รวดเร็ว  และด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความประทับใจในการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  บริการรวดเร็ว  และสร้างสรรค์คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ   
 ในรอบปี  2563  กองทะเบียนและประมวลผล  มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวและ
ผู้รับบริการสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการใช้หลักธรรมา 
ภิบาล  หลักการมีส่วนร่วมภายในองค์กร  การจัดการความรู้  และการพัฒนาศักยภาพการ
บริการของบุคลากร  ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย   รายงานประจ าปีฉบับนี้  เป็นการแสดงข้อมูลการด าเนินงานของกองทะเบียน
และประมวลผลในรอบปี  2563  เกิดจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการด้วยความร่วมแรง 
ร่วมใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน แม้ว่ากองทะเบียนและประมวลผล ได้มีพัฒนาการท่ีดี
ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ แต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง                
ในนามของกองทะเบียนและประมวลผล  ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
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คณะ/วิทยาลัย  สถาบัน  ส านัก  กอง  ศูนย์  และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้ความอนุเคราะห์
สนับสนุนภารกิจของกองทะเบียนและประมวลผลด้วยดีเสมอมา  และขอขอบคุณบุคลากร
กองทะเบียนและประมวลผลทุกท่านท่ีเป็นพลังอันส าคัญในการปฏิบัติงาน  การให้บริการ  
การขับเคล่ือนภารกิจหลัก  และการด าเนินงานของกองทะเบียนและประมวลผล จนประสบ
ความส าเร็จ  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และพร้อมก้าวไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

       
       นายสวัสดิ์  วิชระโภชน์ 

       ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
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บทที่  1 
 

บริบททั่วไปกองทะเบียนและประมวลผล 
 

ประวัติความเป็นมา 
 
 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผลสังกัดกองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2548   
ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลขึ้นเป็นกองทะเบียนและประมวลผลตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2548  
ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2548  กองทะเบียนและประมวลผลมีภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกี่ยวข้องกับนิสิตทุก
คนเริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา  รับผิดชอบด้านการให้บริการการ
เรียนการสอนแก่นิสิต  คณาจารย์  บุคลากรในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครอง  นิสิต 
และหน่วยงานต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ด้านข้อมูลการศึกษานิสิตและหลักสูตรการ
เรียนการสอนทุกระดับ  ทุกระบบ  ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  การ
วิจัย  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย   
 ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผลแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น  3  กลุ่มงานและ  1  งาน  
คือ  กลุ่มงานทะเบียน  กลุ่มงานประมวลผล  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและฐานข้อมูล  และงานบริหาร
ทั่วไป  ดังนี้ 
  1.  กลุ่มงานทะเบียน  มีภารกิจหลักประกอบด้วย 
   1.1  งานทะเบียนประวัติ 
   1.2  งานลงทะเบียนเรียน 
   1.3  งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
  2.  กลุ่มงานประมวลผล  มีภารกิจหลักประกอบด้วย 
   2.1  งานประมวลผลการศึกษา 
   2.2  งานตรวจสอบและเสนอการส าเร็จการศึกษา 
  3.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  มีภารกิจหลักประกอบด้วย 
   3.1  งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
   3.2  งานมาตรฐานหลักสูตร 
   3.3  งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร 
   3.4  งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 



2 
 

 

 

   3.5  งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ 
  4.  งานบริหารทั่วไป  มีภารกิจหลักประกอบด้วย 
   4.1  งานนโยบายและแผน 
   4.2  งานบุคคล 
   4.3  งานการเงิน 
   4.4  งานพัสดุ 
   4.5  งานบริหารธุรการ 
 
ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร  และยุทธศาสตร์   
 
 ปรัชญา 
  เทคโนโลยีล้ าสมัย ใส่ใจผู้ใช้บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ประสาน มุ่งน าคุณภาพ งานทะเบียน 
 
 ปณิธาน 
  กองทะเบียนและประมวลผล  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจในการให้บริการ   
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริการรวดเร็ว  และสร้างสรรค์คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการบริการงานวิชาการที่เป็นเลิศระดับสากล 
 
 พันธกิจ 
  1.  สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร             
ของมหาวิทยาลัย 
  2.  ให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิต  อาจรย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  3.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค่านิยมองค์กร 
 
 SATI 
  S  :   Service / Satisfaction   
     การบริการ /  ความพึงพอใจ 
 
  A  :   Academic / Achievement 

    ความเป็นวิชาการ / การมุ่งสู่ความส าเร็จ 
 
  T  :   Teamwork   
    การท างานเป็นทีม 
 
  I  :   Information  Technology / Innovation 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ / นวัตกรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ 
  1.  สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร             
ของมหาวิทยาลัย  ให้ได้คุณภาพ  มาตรฐาน  มีความทันสมัย  และสอดคล้องกับความต้องการข้อง
ประเทศชาติและนานาชาติ 
  2.  พัฒนาการให้บริงานวิชาการให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 
  3.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  โครงสร้างกองทะเบียนและประมวลผล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

งานบริหารทั่วไป 
 

-  งานนโยบายและแผน 
-  งานบุคคล 
-  งานการเงิน 
-  งานพัสดุ  
-  งานบริหารธุรการ 

กลุ่มงานทะเบียน 

-  งานทะเบียนประวัติ 
-  งานลงทะเบียนเรียน  
-  งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

กลุ่มงานประมวลผล 

-  งานประมวลผลการศึกษา 
-  งานตรวจสอบและเสนอ 
    การส าเร็จการศึกษา 

-  งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
-  งานมาตรฐานหลักสูตร 
-  งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร 
-  งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 
-  งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ 
      
  

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล 

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ส านักงานอธิการบดี 
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 โครงสร้างการบริหารงานกองทะเบียนและประมวลผล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
                    
                    
                    
                    

          
 
 

 

 
 
 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน 

งานประมวลผลการศึกษา 
 
 
 

งานตรวจสอบ 
และเสนอการส าเร็จการศึกษา 

 
 
 

งานทะเบียนประวัติ 
 
 
 

งานลงทะเบียนเรียน 
 
 
 
 

งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
 
 งานบุคคล 
 
 
 

งานการเงิน 
 
 
 

งานพัสด ุ
 
 
 

งานบริหารธุรการ 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผล 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรและระบบฐานข้อมูล งานบริหารทั่วไป 

งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถติิ 

 

งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 

งานมาตรฐานหลักสูตร 

งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
 

งานบันทึกฐานขอ้มูลหลักสูตร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
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โครงสร้างการปฏิบัติงานกองทะเบียนและประมวลผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวลัญชพร  ฆารไสว 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน 

นางสาวศิริพร  ไสยรัตน ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรและระบบฐานข้อมูล 
นางสาวอังคณา  ศรีมุลตร ี

หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผล 

งานประมวลผลการศึกษา 
1.  นางสาวสุภาภรณ์  พิมพะนิตย์ 
2.  นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี 
3.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิรดี  อินตะนัย 
4.  นายจักรี  ต้ันภูมี   
 
 
 

งานตรวจสอบ 
และเสนอการส าเร็จการศึกษา 

1.  นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี 
2.  นางสังวาล  ศิริ 
3.  นางอังคณา  ราญมีชัย 
4.  นายศุภเกียรติ ค าเจริญ 
5.  นายทศพล  เจริญผล 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล 
อธิการบด ี

นายสวัสดิ์  วิชระโภชน ์
ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

รองศาสตราจารย์อรวิชญ์  กุมพล                                               
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 

อาจารย์โรจน ี หอมชาล ี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู ้

นางสังวาล  ศิริ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

 

นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

นางเสาวลักษณ์ รัตนะปัญญา 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

 

งานนโยบายและแผน 
1.  นางสังวาล  ศิริ 
2.  นางศุภลักษณ์  ศักด์ิค าดวง 
 
 งานบุคคล 

นางนัยนา  ดรชัย 
 
 
 

งานการเงิน 
นางนัยนา  ดรชัย 

 
 
 

งานพัสดุ 
นางศุภลักษณ์  ศักด์ิค าดวง 

 
 
 

งานบริหารธุรการ 
       นางสาวลัลลดา  เทียบชาลี 
 
 

งานทะเบียนประวัติ 
1.  นางกนกวรรณ  เวียงสงค์ 
2.  นายสมบัติ  ฉายถวิล 
3.  นางสาวพรพิรุณ  ขวัญแก้ว 
4.  นางเพชรปาณี  ตรีสุทธิวงษา   
 
 
 

งานลงทะเบียนเรียน 
1.  นางวลัญชพร  ฆารไสว 
2.  นางเสาวลักษณ์  รัตนะปัญญา 
3.  นางสาวลัลลดา  เทียบชาลี 

งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
1.  นางสาวสิริณัฏฐ์ ประกอบสุขยิ่ง 
2.  นางสาวธัญญรัตน์  พันเจริญ 
3.  นายวิภาวัส  ไชโย 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป 

งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
1.  นางโรชินี  ทุ่นทอง    2.  นางสาวนโิรบล  จันทะกล 

 
 งานมาตรฐานหลักสูตร 

1.  นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์  2.  นางสาวนิโรบล  จันทะกล 
 
 
 

งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 
1.  นายอภิชยั  ขาญศิริรัตนา  2.  นายวรพจน์  วัตถุสินธ ์

 
 
 

งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิต ิ
1.  นายอภิชยั  ขาญศิริรัตนา  2.  นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ 

 
 

งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสตูร 
1.  นายอมุต  ชุมพล  2.  นางสาวธนภร  กอเสนาะรส 
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กรอบอัตราก าลัง 
 

 ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผล  มีโครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน  3  กลุ่มงาน   
1  งาน  คือ  กลุ่มงานทะเบียน  กลุ่มงานประมวลผล  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  
และงานบริหารทั่วไป  มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน  29  คน  จ าแนกเป็นบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาโท  
จ านวน  13  คน  วุฒิปริญญาตร ี จ านวน  16  คน  ดังนี้   
 

ตาราง  1  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท 

ข้าราชการ 1 2 3 

พนักงานปฏิบัติการ 9 9 18 

พนักงานราชการ 1 - 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 5 2 7 

รวม 16 13 29 

 
 ข้าราชการ 

  1.  นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
  2.  นางเสาวลักษณ์  รัตนะปัญญา  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
  3.  นายสมบัติ  ฉายถวิล    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 พนักงานปฏิบัติการ 
  1.  นายสวัสดิ์  วิชระโภชน ์   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
  2.  นางวลัญชพร  ชัยพัฒน์      ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  3.  นางสาวสุภาภรณ์  พิมพะนิตย์  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  4.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิรดี  อินตะนัย ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  5.  นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  6.  นางโรชินี  ทุ่นทอง     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

  7.  นางกนกวรรณ  เวียงสงค์   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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  8.  นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา   ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
    9.  นางนัยนา  ดรชัย     ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
  10.  นางสังวาล  ศิร ิ     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  11.  นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  12.  นางพรพิรุณ  ขวัญแก้ว   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  13.  นางอังคณา  ราญมีชัย      ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  14.  นายทศพล  เจริญผล    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  15.  นายอมต  ชุมพล     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  16.  นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  17.  นางศุภลักษณ์  ศักดิ์ค าดวง  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฏิบัติการ 
  18.  นายวรพจน์  วัตถุสินธ ์     ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
 พนักงานราชการ 
  1.  นางสาวสิริณัฎฐ์  ประกอบสุขยิ่ง   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
 
 ลูกจ้างชั่วคราว 
  1.  นางสาวลัลลดา  เทียบชาลี     ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  2.  นางสาวธนภร  กอเสนาะรส  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
  3.  นางสาวนิโรบล  จันทะกล    ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
  4.  นางเพชรปาณี  ตรีสุทธิวงษา  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
  5.  นางสาวธัญญรัตน์  พันเจริญ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
  6.  นายจักรี  ตั้นภูม ี     ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
  7.  นายวิภาวัส  ไชโย     ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

ภาระงานกลุ่มงานทะเบียน 
 

 กลุ่มงานทะเบียน  มีงานภายในกลุ่มงาน  3  งาน  คือ 
  1.  งานทะเบียนประวัติ 
  2.  งานลงทะเบียนเรียน 
  3.  งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
 การปฏิบัติงานและการให้บริการของกลุ่มงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  
ส านักงานอธิการบดี  มีภาระงานหรือกิจกรรมภายในกลุ่มงานทะเบียน  รวมทัง้สิ้น  108  กิจกรรม  
ประกอบด้วย  งานทะเบียนประวัติ  จ านวน  37  กิจกรรม  งานลงทะเบียนเรียน  จ านวน  41  กิจกรรม   
และงานเอกสารส าคัญทางการศึกษา  จ านวน  30  กิจกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  งานทะเบียนประวัติ 
   1.1  ก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิตใหม่ 
   1.2  ก าหนดรหัสประจ าตัว  กรณีการลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก 
   1.3  รับรายงานตัวนิสิตใหม่ 
   1.4  บันทึกทะเบียนประวัตินิสิต   
   1.5  ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกทะเบียนประวัตินิสิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
   1.6  จัดเก็บแบบรายงานตัวให้เป็นระบบ  แยกคณะ/สาขา 
   1.7  แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา 
   1.8  บันทึกการลาพักการเรียน 
   1.9  บันทึกการลาออก 
   1.10  บันทึกสถานะการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
   1.11  บันทึกการรักษาสภาพการเป็นนิสิต 
   1.12  บันทึกสถานะการพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
   1.13  บันทึกสถานะการคืนสภาพการเป็นนิสิต 
   1.14  บันทึกวิชาโท 
   1.15  บันทึกการเปลี่ยนสาขาวิชา  วชิาโท  ย้ายคณะ 
   1.16  การเปลี่ยนแผนการเรียน 
   1.17  การเปลี่ยนระบบการศึกษา 
   1.18  การย้ายศูนย์การเรียน 
   1.19  การโอนย้ายสถานศึกษา 
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   1.20  การขยายเวลาศึกษาต่อ  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
   1.21  ส่งตัวข้าราชการกลับต้นสังกัด 
   1.22  ตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาจากสถาบันเดิม 
   1.23  ตรวจสอบส าเนาหลักฐานหนังสือส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาจากระบบฐานข้อมูล
งานทะเบียนจากสถาบัน/  หน่วยงาน/  บริษัท  ภายนอกมหาวิทยาลัย  ทุกระบบและทุกระดับ
การศึกษา 
   1.24  ตรวจสอบส าเนาหลักฐานหนังสือส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาจากระบบงาน
ทะเบียนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ทุกระบบ  และทุกระดับการศึกษา 
   1.25  บันทึกข้อมูลเก็บระเบียนหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลงาน
ทะเบียน 
   1.26  ตรวจสอบความถูกต้องของส าเนาหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิจากระบบ
ฐานข้อมูลงานทะเบียน 
   1.27  งานโต้ตอบหนังสือราชการกรณีการขอตรวจสอบคุณวุฒิ 
   1.28  งานตรวจทานหนังสือราชการแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา   
กรณีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   1.29  งานตรวจสอบ  แก้ไข  และติดตามที่อยู่ของนิสิตทุกระดับ  ทุกระบบการศึกษา 
   1.30  จัดท าเอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่าย  Internet 
   1.31  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านระบบบริการการศึกษา 
   1.32  งานบริการหน้าเคาน์เตอร์ 
   1.33  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการและงานทะเบียนประวัติผ่านโทรศัพท์ 
   1.34  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติผ่านระบบบริการการศึกษา
และข่าวสารกองทะเบียนฯ 
   1.35  งานสถิติ  และข้อมูล  เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ 
   1.36  รวมรวมข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทะเบียนประวัติเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือทราบและพิจารณา 
   1.37  ภาระงานอื่นเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
   
 
    



11 
 

 

  2.  งานลงทะเบียนเรียน 
   2.1  จัดท าปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   2.2  จัดท าประกาศงดการเรียนการสอน 
   2.3  เปิดระบบงานในแต่ละภาคการศึกษา 
   2.4  งานบันทึกปฏิทินการศึกษาทุกระดับและทุกระบบการศึกษา 
   2.5  งานจัดท าประกาศเรียกเก็บเพ่ิม  ลดหย่อน  ยกเว้น  หรือเรียกเก็บค่าหน่วยกิต  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ให้แก่นิสิตทุกระดับตามมติกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
   2.6  ตรวจสอบและจัดท าประกาศผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
และเหรียญทอง 
   2.7  ดูแลรับผิดชอบงานลงทะเบียนเรียนนิสิตทุกระดับ  ทุกระบบการศึกษา   
   2.8  บันทึกข้อมูลลงทะเบียนเรียน 
   2.9  บันทึกข้อมูลลงทะเบียนเรียน  (เพ่ิม-ถอนรายวิชา) 
   2.10  บันทึกข้อมูลการถอนรายวิชา  (ตัวอักษร  W) 
   2.11  ตรวจสอบสถานะทางการเงินของนิสิต 
   2.12  บันทึกรายวิชาเรียนแทน   
   2.13  บันทึกรายวิชาเรียนซ้ า 
   2.14  ย้ายกลุ่มการเรียน 
   2.15  ยกเลิกกลุ่มการเรียน 
   2.16  ยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน  (กรณีไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 
   2.17  ยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน  (กรณีพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
   2.18  คืนผลการลงทะเบียนเรียน  (กรณีถูกยกเลิกรายงานลงทะเบียนเรียน) 
   2.19  ตรวจสอบรายชื่อนิสิตนิสิตที่มีสถานะซ้ าซ้อนในระบบฐานข้อมูลทะเบียน 
   2.20  บันทึกการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน 
   2.21  บันทึกการปิดรายวิชาเรียน 
   2.22  บันทึกค่าธรรมเนียมวิจัย  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
   2.23  จ าแนกสภาพนิสิต  ทุกระดับ  และทุกระบบการศึกษา  ตามข้อบังคับ   
กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
   2.24  จ าแนกสภาพนิสิต  ทุกระดบั  และทุกระบบการศึกษา  กรณีเม่ือ 
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พ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าบ ารุง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง  ๆ   
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
   2.25  จ าแนกสภาพนิสิต  ทุกระดับ  และทุกระบบการศึกษา  ตามข้อบังคับ   
กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   2.26  จ าแนกสภาพนิสิต  ทุกระดับ  และทุกระบบการศึกษา  ตามข้อบังคับ   
กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2.27  จ าแนกสภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับ  กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน
อย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง  กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
   2.28  จ าแนกสภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับ  กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างต่อเนื่อง 
   2.29  ตรวจสอบการบันทึกชื่อเรื่องภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์  หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ทุกระบบการศึกษา 
   2.30  แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ  ตามบันทึกข้อความ 
   2.31  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา 
   2.32  จัดท าสารสนเทศ  เอกสารเผยแพร่และแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน 
   2.33  จัดเตรียมแบบฟอร์มค าร้องเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียน 
   2.34  จัดท าสถิติข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 
   2.35  ปรับปรุงรายการหนี้สินค่าใช้จ่าย 
   2.36  เปลี่ยนแปลงรายวิชาให้ตรงกับหลักสูตร 
   2.37  การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการและงานลงทะเบียนเรียน 
ผ่านโทรศัพท์ 
   2.38  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา
และข่าวสารกองทะเบียนฯ 
   2.39  งานสถิติ  และข้อมูล  เกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียน 
   2.40  รวมรวมข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนเรียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือทราบและพิจารณา 
   2.41  ภาระงานอื่นเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้บังคับบัญชา 
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  3.  งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
   3.1  การจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
    3.1.1  พิมพ์ใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 
    3.1.2  พิมพ์ใบปริญญาบัตรกิตตมศักดิ์และรางวัลเชิดชูเกียรติ 
    3.1.3  พิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ 
    3.1.4  พิมพ์ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ฉบบัสมบูรณ์ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ   
    3.1.5  พิมพ์ใบเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีและดีเยี่ยม 
    3.1.6  พิมพ์ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิและใบแทนใบปริญญาบัตร 
    3.1.7  พิมพ์ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิและใบแปลใบปริญญาบัตร 
    3.1.8  พิมพ์ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ฉบบัสมบูรณ์ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ  (รุ่น  มศว.) 
    3.1.9  จัดเก็บข้อมูลใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิในรูปแบบไฟล์  PDF 
   3.2  การจัดพิมพ์เอกสารส าคัญทางการศึกษาฉบับปัจจุบัน 
    3.2.1  พิมพ์ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ฉบับปัจจุบันภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
    3.2.2  พิมพ์หนังสือรับรองความเป็นนิสิตฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    3.2.3  พิมพ์หนังสือรับรองภาคเรียนสุดท้ายฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    3.2.4  หนังสือรับรองครบหลักสูตรฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    3.2.5  หนังสือรับรองการศึกษาต่อต่างประเทศ 
    3.2.6  หนงัสือรับรองส าหรับการขอรับทุนการศึกษา 
    3.2.7  ถ่ายภาพและปรับแต่งภาพถ่ายนิสิต 
    3.2.8  บันทึกภาพถ่ายนิสิตลงฐานข้อมูลงานทะเบียน 
    3.2.9  จัดท าบัตรประจ าตัวนิสิต 
   3.3  การบริการ 
    3.3.1  ให้บริการรับ  -  จ่าย  เอกสารส าคัญทางการศึกษาและให้ค าปรึกษา 
แก่ผู้รับบริการ  ณ  จุดบริการ 
    3.3.2  บริการให้ค าปรึกษาและตอบค าถามทางโทรศัพท์ 
    3.3.3  บริการจัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ 
    3.3.4  จัดส่งผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาทางไปรษณีย์ 
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    3.3.5  จัดเตรียมค าร้องภายในกลุ่มงานทะเบียนเพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
    3.3.6  จัดเก็บเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
    3.3.7  จัดท าสถิติภายในกลุ่มงานทะเบียน 
    3.3.8  การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการและเอกสารส าคัญ 
ทางการศึกษาผ่านโทรศัพท์ 
    3.3.9  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับงานเอกสารส าคัญทางการศึกษาผ่านระบบ
บริการการศึกษาและข่าวสารกองทะเบียนฯ 
    3.3.10  งานรวบรวมสถิติ  และข้อมูล  เกี่ยวกับและงานเอกสารส าคัญ 
ทางการศึกษา 
    3.3.11  รวมรวมข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานเอกสารส าคัญทางการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือทราบและพิจารณา 
    3.3.12  ภาระงานอื่นเกี่ยวกับงานเอกสารส าคัญทางการศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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ภาระงานกลุ่มงานประมวลผล 
 
 กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา  มีภาระงานที่รับผิดชอบ  2  งาน  ดังนี้ 
  1.  งานประมวลผลการศึกษา  มีหน้าทีบ่ันทึก  ส่งผลการศึกษาเข้าระบบ  (Transcript)  
ทุกระดับ  ทุกระบบ,  ตรวจสอบ/บันทึกการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบโอนความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ์,  ด าเนินการตัดรายวิชากรณีย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา,  บันทึกแก้ไขผลการศึกษาตาม
บันทึกข้อความ,  ด าเนินการปรับเปลี่ยน  I  เป็น  F,  ด าเนินการจ าแนกสภาพนิสิตกรณีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด,  จัดพิมพ์ประกาศพ้นสภาพนิสิต  ทุกระดับ  ทุกระบบ,  ติดตามอาจารย์ค้างส่งผล
การศึกษา  ทุกระดับ  ทุกระบบ,  รายงานค้างส่งผลการศึกษา  จัดพิมพ์/ส่งผลการศึกษาให้ผู้ปกครอง 
  2  งานตรวจสอบและเสนอการส าเร็จการศึกษา  มีหน้าที่  จัดท าปฏิทินการอนุมัติการ
ส าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย,  ตรวจสอบแบบขอจบ
ที่นิสิตยื่นขอส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา,  ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและคุณสมบัติการ
ส าเร็จการศึกษาของนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา,  บันทึกสถานะนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา,  
ประกาศแจ้งผลการตรวจสอบนิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ไปยังคณะ/หน่วยงาน,  จัดท ารายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  เสนออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา,  บันทึกสถานะส าเร็จการศึกษา   
 โดยในปีการศึกษา  2564  กลุ่มงานประมวลผล  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
1.  งานประมวลผลการศึกษา 
 1.1  ตรวจความถูกต้องใบส่งผลการศึกษาและเซ็นรับใบส่งเกรด 
 1.2  ส่งเกรดเข้าระบบ  Transcript  แบบ  Bar  Code  และ  Control  Code  (รายวชิา) 
 1.3  บันทึกผลการศึกษา  (กรอก1  และ  กรอก2) 
 1.4  ส่งเกรดเข้าระบบ  Transcript  (รายบุคคล) 
 1.5  ตรวจความถูกต้องผลการศึกษาจากใบส่งผลการศึกษา  และผลการศึกษาในระบบ
ประมวลผล   
 1.6  แก้ไขผลการศึกษา  กรณีพิเศษตามบันทึกข้อความ 
 1.7  ตรวจสอบและด าเนินการปรับ  I  เป็น  F  โดยอัตโนมัติตามข้อบังคับฯ 
 1.8  บันทึกการเปลี่ยนระบบเกรด 
 1.9  พิมพ์ใบกรอกเกรด  (เฉพาะที่ขอ) 
 1.10  จัดเก็บใบส่งเกรดแต่ละภาคการศึกษา 
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 1.11  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนผลการศึกษา/  
การเทยีบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์  ตามค าขอ 
 1.12  ตรวจสอบรายวิชาและผลการศึกษาที่นิสิตขอเทียบโอน 
 1.13  บันทึกรายวิชาและผลการเรียนกรณีเทียบโอนรายวิชา 
 1.14  ส่งผลการศึกษาที่นิสิตขอโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนผลการศึกษา/การเทียบโอน
ความรู้ทักษะและประสบการณ์  เข้าระบบ  Transcript   
 1.15  ตรวจทานรายวิชาและผลการศึกษาในระบบที่นิสิตขอเทียบโอน 
 1.16  จัดเก็บแบบขอโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนความรู้
ทักษะและประสบการณ์ 
 1.17  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการยกเลิกรายวิชาที่ไม่ต้องการโอนย้าย   
(กรณีย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา)  ตามค าขอ 
 1.18  ตรวจสอบเงื่อนไขการย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชาตามข้อบังคับฯ  และตรวจสอบรายวิชา
และผลการเรียนที่ยกเลิกรายวิชาที่ไม่ต้องการโอนย้าย 
 1.19  ตรวจสอบรายวิชาและผลการเรียนที่ยกเลิกรายวิชาที่ไม่ต้องการโอนย้าย 
 1.20  บันทึกผลการศึกษารายวิชาที่ไม่ต้องการโอนย้าย 
 1.21  ตรวจทานข้อมูลรายวิชาที่ไม่ต้องการโอนย้าย 
 1.22  จัดเก็บเอกสารการยกเลิกรายวิชาที่ไม่ต้องการโอนย้าย  (กรณีย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา) 
 1.23  ตรวจสอบผลการศึกษา  F,U,D,D+  ไม่เปลี่ยนเป็น  R 
 1.24  ตรวจสอบรายวิชาที่ขาดส่งเอกสารเรียนซ้ า-เรียนแทน  ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า
หรือเรียนแทน 
 1.25  ตรวจสอบรายวิชาที่ค้างส่งเกรดก่อนจ าแนกสภาพนิสิต 
 1.26  ตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์จ าแนกสภาพนิสิต 
 1.27  ตรวจสอบภาระหนี้สิน  ของนิสิตที่มีผลระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ 
 1.28  บันทึกนิสิตที่มีผลระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ 
 1.29  พิมพ์ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพนิสิตตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ  (กรณีท่ีมีผลระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์)  เพ่ือลงนามอนุมัติ   
 1.30  ตรวจสอบผลการจ าแนกสภาพนิสิต   
 1.31  แจ้งประกาศพ้นสภาพนิสิต  ไปยังคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
 1.32  ตรวจสอบและพิมพ์รายงานการค้างส่งผลการศึกษา  เพ่ือด าเนินการทวงผลการศึกษา  
(รายบุคคล) 
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 1.33  ตรวจสอบและพิมพ์รายงานการค้างส่งผลการศึกษา  เพ่ือด าเนินการทวงผลการศึกษา  
(รายวิชา) 
 1.34  ตรวจสอบ/ด าเนินการรายงานอาจารย์ค้างส่งผลการศึกษา  เสนอผู้บริหารทราบ 
 1.35  พิมพ์ใบแจ้งผลการศึกษาส่งให้ผู้ปกครอง   
 1.36  ตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งผลการศึกษา   
 1.37  ผนึกและจัดส่งใบแจ้งผลการศึกษาให้ผู้ปกครองทุกภาคการศึกษา 
 1.38  รวบรวมข้อมูลสถิติ  เกี่ยวกับการขอแก้ไขผลการศึกษา,  การโอนผลการศึกษา/ 
การเทียบโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์,  ค าขอยกเลิกรายวิชา 
ที่ไม่ต้องการโอนย้าย  (กรณีย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา),  ใบแจ้งผลการศึกษาส่งให้ผู้ปกครอง 
 1.39  รวบรวมข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะของงานประมวลผล  รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ  และด าเนินการแก้ไข 
 
2.  งานตรวจสอบและเสนอการส าเร็จการศึกษา 
 2.1  จัดท าปฏิทินการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
 2.2  ตรวจสอบการยื่นการแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย  Internet  
และค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา  (ช้า)  ที่นิสิตยื่นในแต่ละภาคการศึกษา   
 2.3  ตรวจสอบโครงสร้างและเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชา  ระดับบัณฑิตศึกษา   
ระดับปริญญาตรี  และระดับประกาศนียบัตร  ทุกระบบ  ทุกวิทยาเขต 
 2.4  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาตรี 
และระดับประกาศนียบัตร  ทุกระบบ  ทุกวิทยาเขต 
 2.5  ตรวจสอบนิสิตที่ขอส าเร็จการศึกษา  (กรณีถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน) 
 2.6  ตรวจสอบระยะเวลาที่ศึกษาตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ 
 2.7  ตรวจสอบการแก้รายวิชา  กรณีได้ผลการศึกษา  F,U,I,R 
 2.8  ตรวจสอบการแก้รายวิชาที่ขอเรียนซ้ า/เรียนแทน 
 2.9  ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาสุดท้าย 
 2.10  ตรวจสอบผลการฝึกงาน/ผลฝึกอบรม  (กรณีหลักสูตรมีฝึกงาน/ฝึกอบรม)   
 2.11  ตรวจสอบการสอบวัดความรู้ด้านภาษา  (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)   
 2.12  ตรวจสอบผลการสอบวัดคุณสมบัติ  (QE)  (นิสิตระดับปริญญาเอก)   
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 2.13  ตรวจสอบผลการสอบประมวลความรู ้ (CE)  (นิสิตระดับปริญญาโท  ที่เรียนแผน  ข) 
 2.14  ตรวจสอบผู้มีประสบการณ์ต่างประเทศ  และมีผลสอบ  TOEIC/TOEFL/IELTS   
ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  (กรณีหลักสูตร  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ   
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 2.15  ตรวจสอบผลการสอบการวัดระดับภาษาจีน  (HSK)  ผ่านตั้งแต่ระดับ  4  ขึ้นไป   
หรือสอบผ่านข้อสอบมาตรฐานของสาขาวิชาภาษาจีน  ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  (กรณีหลักสูตร  
ศศ.บ.ภาษาจีน) 
 2.16  ตรวจสอบการผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมตะวันตก   
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด(กรณีหลักสูตร  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ)   
 2.17  ตรวจสอบคุณสมบัติการได้เกียรตินิยมอันดับ  1,  อันดับ  2,  เกยีรติบัตรผู้มีผลการ
เรียนดีเยี่ยม  และเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี  (เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี)   
 2.18  บันทึกผู้ได้เกียรตินิยมอันดับ  1,  อันดับ  2,เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม   
และเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี  (เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี)   
 2.19  บันทึก/ตรวจสอบเทียบเคียงรายวิชา  (กรณีนิสิตลงผิดหลักสูตร) 
 2.20  ตรวจสอบภาระหนี้สินค้างช าระ  (กรณีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา) 
 2.21  ติดต่อนิสิตที่มีปัญหาต่างๆ  ให้มาด าเนินการแก้ไข  เช่น  เทียบเคียงผิดรายวิชา,  
ลงทะเบียนผิดหลักสูตร,  ขาดรักษาสภาพนิสิต,  เทียบโอนผิดรายวิชา   
 2.22  บันทึกรายชื่อนิสิตทุกระดับ  ทุกระบบ  ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ทุกภาคการศึกษา   
 2.23  แจ้งผลการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา  และไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.24  บันทึก/ตรวจสอบข้อมูลวิทยานิพนธ์  และการศึกษาค้นคว้าอิสระ   
นิสิตระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  ทุกระบบ  ทุกวิทยาเขต 
 2.25  จัดท ารายชื่อนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นรูปเล่มในแต่ละเดือน  เพ่ือเสนอผ่าน 
กรรมการคณะ/กรรมการบริหาร  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา   
 2.26  เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 2.27  เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปริญญา 
 2.28  บันทึกสถานะจบการศึกษาของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ทุกระดับ ทุกระบบทุกวิทยาเขต 
 2.29  ส่งรายชื่อนิสิตที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษา  ให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง   
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 2.30  ส่งรายชื่อนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าเดือน  ทุกเดือน  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.31  รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ส าเร็จการศึกษา,  การได้เกียรตินิยมอันดับ  1,   
อันดับ  2,  เกยีรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม  และเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี 
 2.32  รวบรวมข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบ 
และเสนอการส าเร็จการศึกษารายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ  และด าเนินการแก้ไข   
3.  งานบันทึกหลักสูตร 
 3.1  บันทึกโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา 
 3.2  ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา 
 3.3  แก้ไขข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชา  (กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตร 
หลังจากเล่มหลักสูตรที่ผ่านสภา) 
4.  งานบริการเคาน์เตอร์กลุ่มงานประมวลผล 
 4.1  รับเอกสารค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา  (ช้า)  ระดบัประกาศนียบัตร  
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา 
 4.2  รับเอกสารค าร้องขอโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนความรู้
ทักษะและประสบการณ์ 
 4.3  ให้ค าปรึกษาและตอบค าถามเกี่ยวกับงานประมวลผล  กับนิสิต  อาจารย์  เจ้าหน้าที ่ 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง(ผ่านเคาน์เตอร์บริการ)   
 4.4  ให้ค าปรึกษาและตอบค าถามเก่ียวกับงานประมวลผลกับนิสิต  อาจารย์  เจ้าหน้าที่   
และบุคลากรที่เก่ียวข้องผ่านโทรศัพท์   
 4.5  ส่งข้อความถึงนิสิต  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่  (ผ่านระบบบริการการศึกษา) 
 4.6  ตอบข้อแสดงความคิดเห็นของนิสิต  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่   
(ผ่านระบบบริการการศึกษา) 
5.  งานธุรการกลุ่มงานประมวลผล 
 5.1  รับหนังสือภายใน  และภายนอก 
 5.2  ส่งหนังสือภายใน  และภายนอก 
 5.3  งานพิมพ์หนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย 
 5.4  งานพิมพ์หนังสือราชการภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5.5  งานพิมพ์ประกาศ/ค าสั่ง 
 5.6  งานถ่ายเอกสาร 
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6.  งานรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 6.1  รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  เข้าโรงพิมพ์ 
 6.2  จัดท าหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 6.3  จัดหมวดการรับปริญญา 
 6.4  จัดล าดับการเข้ารับปริญญา 
 6.5  จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 6.6  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 6.7  จัดเรียงปริญญาบัตรตามคณะและเรียงตามอักษร 
 6.8  สอดใบปริญญาบัตรเข้าปก 
 6.9  ตรวจทานใบปริญญาบัตรก่อนมัด 
 6.10  มัดปกปริญญาบัตร 
 6.11  ขนย้ายปริญญาบัตร 
 6.12  จัดเรียงปริญญาบัตรในพิธีพระราชทาน 
 6.13  จัดท าผู้อ่านรายชื่อบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต   
 6.14  จัดท ารายชื่อรับรายงานตัวบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต   
ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
 6.15  รับรายงานตัวบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต  ในวันพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร   
7.  งานสถิติที่เกี่ยวข้อง 
 7.1  สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา 
 7.2  จัดท าสถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 7.3  จัดท าสถิติผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับ-ไม่ข้ึนรับพระราชทานปริญญาบัตร  เพ่ือรายงานผู้บริหาร 
 7.4  จัดท าสถิติต่างๆ  เกี่ยวกับข้องกับกลุ่มงานประมวลผล 
8.  งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 8.1  คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 
 8.2  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 8.3  คู่มือระบบบริการการศึกษาและให้บริการงานทะเบียน 
 8.4  หนังสือรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 8.5  ภาระงาน  (TOR)  ของหน่วยงาน 
 8.6  งานพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน  (กพร) 
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 8.7  รายงานประจ าปีของหน่วยงาน 
 8.8  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 8.9  งานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 8.10  ค าสั่งปฏิบัติราชการในนามมหาวิทยาลัย 
 8.11  การด าเนินงานการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ 
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล 
 
 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  มีงานภายในกลุ่มงาน  5  งาน  คือ  งานเสนอ
และตรวจสอบหลักสูตร  งานมาตรฐานหลักสูตร  งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร  งานพัฒนาและบ ารุง
ระบบโปรแกรม  และงานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและสถิติ  รายละเอียดของแต่ละงาน  มีดังนี้ 
  1.  งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
   1.1  ตรวจสอบเอกสารร่างหลักสูตร 
   1.2  จัดประชุมและจัดท าเอกสารระเบียบวาระ  และรายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   1.3  เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
   1.4  เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   1.5  จัดท าคู่มือการเขียนและการตรวจสอบหลักสูตร 
  2.  งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร 
   2.1  บันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียน  ตรวจสอบ  และแก้ไขรายวิชา 
   2.2  บันทึกฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศงานหลักสูตร  
   2.3  จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร 
   2.4  ออกหลักฐานใบแสดงผลการเรียนฉบับเดิม 
   2.5  จัดท าประวัติหลักสูตรและรายวิชา 
  3.  งานมาตรฐานหลักสูตร 
   3.1  ก ากับ  ติดตาม  ประสานงานการรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ 
   3.2  ประสานงาน  และติดตามการจัดท าหลักสูตร  และรายงานผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  แผนพัฒนาคุณภาพและผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี  
(ก.พ.ร.)  เกี่ยวกับหลักสูตร 
   3.3  ร่างกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานด้าน
หลักสูตร  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   3.4  จัดท าข้อมูลสถิติเก่ียวกับหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
   3.5  จัดท าคู่มือหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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  4.  งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 
   4.1  จัดท าแผนพัฒนาระบบงานทะเบียน  แผนพัฒนาซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวตอร์   
และแผนพัฒนาการถ่ายทอดโปรแกรมระบบงานทะเบียน 
   4.2  พัฒนาระบบทะเบียน 
   4.3  ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  พัฒนาและบริหารจัดการประยุกต์ใช้หรือการ
ประมวลผลข้อมูลระบบทะเบียน 
   4.4  รวบรวมข้อมูล  เสนอพิจารณา  วิเคราะห์  แก้ไขปัญหา  อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
เกี่ยวกับระบบทะเบียนและจัดท าแผนการพัฒนาระบบงานทะเบียน  ให้ทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน   
   4.6  ติดตั้งระบบปฏิบัติการในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับ
เจ้าหน้าที่มีปัญหา 
   4.7  ติดตั้งโปรแกรมระบบงานทะเบียนให้กับคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 
   4.8  ตรวจสอบการท างานของเครื่องแม่ข่าย 
   4.9  ตรวจสอบการส ารองข้อมูลของระบบทะเบียน 
   4.10  รายงานผลการตรวจสอบระบบทะเบียนและการท างานของเครื่องแม่ข่าย 
ต่อผู้บริหารหน่วยงานเบื้องต้น   
  5.  งานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและสถิติ 
   5.1  จัดท าแผนการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศ  สถิติทางการศึกษา 
   5.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น 
   5.3  จัดท ากราฟฟิคบนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานที่รับผิดชอบ  เช่น  บนเว็บไซต์ 
และคู่มือต่างๆ 
   5.4  จัดท ารายงานข้อมูลสถานะ  ระบบงานทะเบียน  สภาพปัญหา  อุปสรรค   
และแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหารหน่วยงานทุก  6  เดือน   
   5.5  จัดท าสถิติข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลในระบบทะเบียน 
   5.6  จัดท าสถิติรายงานผลการประเมินผู้สอนออนไลน์ 
   5.7  จัดท าสถิติวิเคราะห์ผลการเรียน 
   5.8  ให้บริการจัดท าข้อมูลสถิติต่างๆ  ในระบบทะเบียนแก่หน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย   
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ภาระงานงานบริหารทั่วไป 
 
 งานบริหารทั่วไป  มีงานภายใน  5  งาน  คือ  งานนโยบายและแผน  งานบุคคล  งานการเงิน 
งานพัสดุ  และงานบริหารธุรการ  รายละเอียดของแต่ละงาน  มีดังนี ้
  1.  งานนโยบายและแผน   
   1.1  จัดท าแผนกลยุทธ์  กองทะเบียนและประมวลผล 
   1.2  จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  กองทะเบียน 
และประมวลผล 
   1.3  จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  กองทะเบียนและประมวลผล 
   1.4  จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ   
กองทะเบียนและประมวลผล 
   1.5  จัดท าปฏิทินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการกองทะเบียนและประมวลผล   
   1.6  จัดท าแผนบริหารงบประมาณเงินรายได้  ของกองทะเบียนและประมวลผล 
   1.7  จัดท าแผนบริหารงบประมาณแผ่นดิน  ของกองทะเบียนและประมวลผล 
   1.8  จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปีของกองทะเบียน 
และประมวลผล 
   1.9  จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของกองทะเบียน
และประมวลผล 
   1.10  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินของกองทะเบียนและประมวลผล 
   1.11  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของกองทะเบียนและประมวลผล 
   1.12  วิเคราะห์งานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ของกองทะเบียน 
และประมวลผล 
   1.13  รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ  (ก.พ.ร.)  ของกองทะเบียน 
และประมวลผล 
   1.14  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.)   
ของกองทะเบียนและประมวลผล 
   1.15  จัดท าปฏิทินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
กองทะเบียนและประมวลผล   
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   1.16  ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
กองทะเบียนและประมวลผล  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทุกเดือน   
และรอบ  12  เดือน  พร้อมเอกสาร/หลักฐาน   
   1.17  จัดท าเล่มรายงานผลการปฏิบัติราชการ  (ผลการประเมินตนเอง)   
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล 
   1.18  วิเคราะห์ความเสี่ยง  จัดท าข้อมูลการบริหารความเสี่ยง   
และรายงานการด าเนินงานจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย 
  2.  งานบุคคล   
   2.1  จัดท าค าขออัตราก าลังทดแทนกรณีมีอัตราก าลังว่าง  ของบุคลากร 
สังกัดกองทะเบียนและประมวลผล 
   2.2  ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรสังกัดกองทะเบียน 
และประมวลผล  กรณีมีอัตราก าลังว่าง 
   2.3  ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อผู้บริหาร 
   2.4  สรุปผลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อผู้บริหาร 
   2.5  ก าหนดปฏิทินในการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย  ทุกวงรอบการประเมิน   
   2.6  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ทุกวงรอบการประเมิน  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารกองทะเบียน
และประมวลผล   
   2.7  ส่งผลการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
และพนักงานราชการ  ที่สังกัดกองทะเบียนและประมวลผล 
   2.8  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  กรณี  บุคลากรสังกัดกองทะเบียน 
และประมวลผล  ที่มีคุณสมบัติครบและยื่นความประสงค์ในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   2.9  รวบรวมข้อมูลและจัดท าภาระงานบุคลากรสังกัดกองทะเบียนและประมวลผล 
   2.10  การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานมหาวิทยาลัย   
และพนักงานราชการ 
   2.11  สรุปและรายงานการลาออกของบุคลากรสังกัดกองทะเบียนและประมวลผล 
ให้มหาวิทยาลัยทราบ 
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   2.12  ด าเนินการบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเอง  (การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา 
ดูงาน  ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
  3.  งานการเงิน  
     3.1  จัดท าแผนการใช้จ่ายรายเดือนของงบประมาณหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร   
ประจ าปีงบประมาณ 
     3.2  ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ   
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     3.3  ด าเนินการขอกนัเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  งบประมาณเงินรายได้และเงิน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  ของหน่วยงาน 
     3.4  จัดท าเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในหน่วยงาน 
     3.5  รายงานผลการใช้งบประมาณของแต่ละงาน  ตามไตรมาส  งบประมาณเงิน
รายได้และเงินงบประมาณเงินแผ่นดินของหน่วยงาน 
     3.6  จัดท าค าของบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
     3.7  สรุปและรายงานยอดคงเหลือของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
   4.  งานพัสดุ   
    4.1  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
    4.2  จัดหาพัสดุด้วยวิธีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ   
พ.ศ.  2535  และที่แก้ไข  (เพ่ิมเติม) 
    4.3  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    4.4  ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการในการจัดหาพัสดุ  และติดต่อ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
    4.5  ลงบัญชีพัสดุจากการตรวจรับพัสดุในระบบ  MIS  และทะเบียนคุมการซื้อ/ 
จ้างพัสดุ 
    4.6  บันทึกรายการใบเบิก  /  ใบโอนพัสดุในระบบ  MIS 
    4.7  ตัดจ่ายวัสดุ  /  ครุภัณฑ์และลงบัญชีวัสดุ  –  ครภุัณฑ์ในระบบ  MIS 
    4.8  ลงบัญชีวัสดุในทะเบียนบัญชีวัสดุ   
    4.9  เบิกจ่ายพัสดุให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
    4.10  ส ารวจวัสดุคงเหลือ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เพ่ือหาทดแทน  และบันทึกประวัติการ
ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
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    4.11  ตรวจสอบรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เพ่ือผูกพันการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี 
    4.12  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ 
    4.13  ตรวจสอบและรายงานวัสดุคงเหลือ  ประจ าปี 
    4.14  ตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ์  ประจ าปี 
   5.  งานบริหารงานธุรการ   
    5.1  ร่างและพิมพ์หนังสือราชการภายนอก 
    5.2  ร่างและพิมพ์หนังสือราชการภายใน 
    5.3  รับหนังสือราชการ/เอกสาร 
     -  หนังสือราชการภายนอก 
     -  หนังสือราชการภายใน 
     -  บันทึกข้อความ 
     -  ค าสั่ง 
     -  ประกาศ 
    5.4  ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 
    5.5  ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ/เอกสาร  ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    5.6  งานจัดหนังสือ/  เอกสาร  เข้าแฟ้มเสนอผู้บริหาร 
    5.7  เกษียนหนังสือ  วิเคราะห์  อ่านและจับใจความเสนอความคิดเห็นก่อนเสนอ
ผู้บริหาร 
    5.8  รับเรื่องออกจากผู้บริหาร  ตรวจสอบค าสั่งการ  ของหนังสือที่กลับมา   
    5.9  บันทึกค าสั่งการของผู้บริหาร  ลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    5.10  เขียนบันทึกมอบหมายงานให้กลุ่มงานทะเบียน,กลุ่มงานประมวลผล,กลุ่ม
งานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งของผู้บริหาร 
    5.11  เผยแพร่ข่าวสาร  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ประกาศ  หนังสือราชการ/
เอกสาร  ให้บุคลากรกองทะเบียนฯและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
    5.12  ด าเนินการแจ้งหนังสือราชการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามค าสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา 
    5.13  ส่งหนังสือราชการ/เอกสาร  ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    5.14  การออกเลขหนังสือราชการ   
    5.15  งาน  Scan  หนังสือ/เอกสาร 
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    5.16  จัดเก็บส าเนาคู่ฉบับหนังสือราชการภายในภายนอกท่ีออกเลขหนังสือ 
    5.17  งานจัดเก็บหนังสือราชการส่งออกภายใน  ,ส่งออกภายนอก  ,ค าสั่ง  , 
ประกาศ  ,  หนังสือเวียนเพื่อทราบเข้าแฟ้มตามประเภท 
    5.18  บันทึกข้อมูลการประชุม/อบรม/สัมมนา  ผู้อ านวยการกองทะเบียน 
และประมวลผล  ในระบบปฏิทิน  Google  calendar 
    5.19  น าหนังสือราชการภายนอกซึ่งลงนามแล้วไปออกเลขที่หนังสือ 
ที่งานสารบรรณ 
    5.20  น าค าสั่งมหาวิทยาลัยซึ่งลงนามแล้วไปออกเลขท่ีค าสั่งที่งานสารบรรณ 
    5.21  ลงวันที่ในประกาศมหาวิทยาลัยหลังจากผู้มีอ านาจลงนามแล้ว 
    5.22  งานเสนอแฟ้มผู้บริหาร  ผู้อ านวยการกอง,  นายทะเบียน 
    5.23  งานเสนอแฟ้มรองอธิการบดี  ,อธิการบดี  ที่ตึกบรม 
    5.24  ติดตามแฟ้มที่เสนอต่อผู้บริหาร 
    5.25  งานให้ค าปรึกษาและตอบค าถามทางโทรศัพท์ 
    5.26  งานให้ค าปรึกษาและตอบค าถามนิสิต/อาจารย์ 
    5.27  งานส่ง  -  รับหนังสือราชการ  ที่ตึกบรมราชกุมารี 
    5.28  งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

 
 กองทะเบียนและประมวลผล  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4371-9888,  0-4371-9889 

 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน โทรศัพท์ภายใน  (043-754333)  ต่อ 

ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล/  นายทะเบียน 1699 

กลุ่มงานทะเบียน  1673,1674,1676,1677,1678,1680 

กลุ่มงานประมวลผล 1665-68,1670-72,  1694 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล - 

  -  งานพัฒนาหลักสูตร 1682-85 

  -  งานระบบฐานข้อมูล 1686-87 

งานบริหารทั่วไป 1693,1662-64 

งานบริการเคาน์เตอร์ 1679,1688 

 
 
 
 



บทที่  2 
 

การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาการเรียนการสอน
ในหลายระบบ  หลายระดับการศึกษา  มีการขยายคณะสาขาวิชาต่างๆ  ท าให้จ านวนนิสิตเพ่ิมมากขึ้น
ตามล าดับ  กองทะเบียนและประมวลผล  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง  มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ  และประสานงาน
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้บริการนิสิต  คณาจารย์  บุคลากร  และหน่วยงานต่างๆ   
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับระบบทะเบียนนิสิต  ตามภาระที่รับผิดชอบโดยมีภารกิจหลัก
เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน  โดยในปีการศึกษา  2563  ได้สรุปผลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยแยกเป็นกลุ่มงานไว ้ ดังนี้ 

 
 1.  กลุม่งานทะเบียน 
  กลุ่มงานทะเบียน  ตามโครงสร้างการบริหารงานกองทะเบียนและประมวลผลแบ่งหน้าที่
ออกเป็น  3  งาน  ได้แก่  งานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารส าคัญ                 
ทางการศึกษา  โดยในปีการศึกษา  2563  ได้สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มงานไว้  ดังนี้ 
   1.1  งานทะเบียนประวัติ   
    งานทะเบียนประวัติมีหน้าที่  รับรายงานตัวนิสิตใหม่,  จัดท าสถิตินิสิตใหม่,   
บันทึกสถานการณ์สละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนิสิตใหม่,  บันทึกทะเบียนประวัตินิสิต,   
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ,  แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา,  บันทึกสถานภาพนิสิต  เช่น  การลาพัก
การเรียน  การลาออก  การรักษาสภาพนิสิต  ข้อมูลสถานการณ์พ้นสภาพนิสิต  การคืนสภาพนิสิต,   
บันทึกข้อมูลวิชาโท,  บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนสาขา  วิชาโท  และย้ายคณะ,  การโอนย้ายสถานศึกษา
การขยายเวลาศึกษาต่อ  (ระดับบัณฑิตศึกษา),  การส่งตัวข้าราชการกลับต้นสังกัด  (ระดับ
บัณฑิตศึกษา),  การให้บริการหน้าเคาน์เตอร์เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้
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ตาราง  1  สรุปจ านวนนิสิตที่มารายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2563 

ล าดับ คณะ 

ระบบปกต ิ ระบบพิเศษ ต่อเนื่องระบบพิเศษ เทียบเข้าระบบพิเศษ รวม 
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 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,168 977 1,047                            1,168 977 1,047 
 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ 738 620 628                            738 620 628 
 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 804 752 803          185 7 0 181 130 135 1,170 889 938 
 

4 คณะพยาบาลศาสตร ์ 155 131 136                            155 131 136 
 

5 คณะศึกษาศาสตร ์ 773 730 764                            773 730 764 
 

6 คณะเภสัชศาสตร ์ 108 104 107                            108 104 107 
 

7 คณะเทคโนโลย ี 342 294 321                            342 294 321 
 

8 คณะการบัญชีและการจดัการ 2,154 1,834 1,827                   275 221 216 2,429 2,055 2,043 
 

9 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 911 794 807                            911 794 807 
 

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรผ์ังเมืองและนฤมติศิลป ์ 399 367 422                            399 367 422 
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ตาราง  1  (ต่อ) 

ล าดับ คณะ 

ระบบปกต ิ ระบบพิเศษ ต่อเนื่องระบบพิเศษ เทียบเข้าระบบพิเศษ รวม 
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 11 คณะวิทยาการสารสนเทศ 762 700 766                   91 77 76 853 777 842 
 

12 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1,345 1,210 1,426                            1,345 1,210 1,426 
 

13 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 443 377 396 23 20 2          126 95 76 592 492 474 
 

14 คณะแพทยศาสตร ์ 166 158 155                            166 158 155 
 

15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 237 171 157                            237 171 157 
 

16 วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์ 142 134 134                            142 134 134 
 

17 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 53 49 50                            53 49 50 
 

18 คณะนติิศาสตร ์ 783 666 671                            783 666 671 
 

19 คณะศลิปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร ์ 379 297 307                            379 297 307 
 

   รวมท้ังสิ้น 11,862 10,365 10,924 23 20 2 185 7 0 673 523 503 12,743 10,915 11,429 
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ตาราง  2  สถิติจ านวนนิสิตที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา  2563 

ระดับการศึกษา 
สรุปจ านวนนิสิตที่มารายงานตัว 

ผู้มีสิทธิ ์ ช าระเงิน ตรวจหลักฐาน 
รายงานตัว ค่าธรรมเนียม รายงานตัว 

ระดับปริญญาตรี          
ระดับปริญญาตร ี ระบบปกต ิ             11,862 10,365 10,924 
ระดับปริญญาตร ี ระบบพิเศษ             23 20 2 
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  ระบบพิเศษ             185 7 0 
ระดับปริญญาตรีเทียบเข้า  ระบบพิเศษ             673 523 503 

รวม 12,743 10,915 11,429 
รวมทุกระดับการศึกษา 13,515 11,300 11,429 

        
ข้อมูล  ณ  วันที ่ 10  กรกฎาคม  2563 

หมายเหตุ  การตรวจหลักฐานการรายงานตัว  ด าเนินการเฉพาะในระดับปริญญาตรี 
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1.2  งานลงทะเบียนเรียน   
    งานลงทะเบียนเรียนมีหน้าที่  จัดท าปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี,   
จัดท าประกาศงดการเรียนการสอน,  จัดท าประกาศการเพ่ิม  ลดหย่อน  ยกเว้น  หรือเรียกเก็บ 
ค่าหน่วยกิตค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ,  บันทึกปฏิทินการศึกษา,  เริ่มต้นระบบ
บริการการศึกษา,  บันทึกข้อมูลลงทะเบียนเรียน,  บันทึกข้อมูลลงทะเบียนเรียน(เพ่ิม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม
รายวิชาเรียน),  ถอนรายวิชาเรียนโดยได้สัญลักษณ์  W,  บันทึกรายวิชาเรียนซ้ า/เรียนแทน,  บันทึก
รายวิชา  Audit,  บันทึกย้าย-ยกเลิกกลุ่มการเรียน,  ยกเลิก/คืนผลการลงทะเบียนเรียน,  แก้ไขข้อมูล
การลงทะเบียนเรียนตามหนังสือกรณีพิเศษ,  ด าเนินการปิดรายวิชาตามบันทึก,จ าแนกสภาพนิสิต   
กรณ ี ไม่มาท าการลงทะเบียน  ดังนี้ 
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ตาราง  3  แสดงรายการรวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน  ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนและขอคืนผลการ   
   ลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา  2563 
 

         ลงทะเบียนเรียน       ถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 
 

ขอคืนผลการลงทะเบยีน
เรียน 

ล าดับที ่ คณะ/วิทยาลยั 

ภา
คต

้น 

ภา
คป

ลา
ย 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
พเิ

ศษ
 

ภา
คต

้น 

ภา
คป

ลา
ย 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
พเิ

ศษ
 

ภา
คต

้น 

ภา
คป

ลา
ย 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
พเิ

ศษ
 

1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3250 3170 577 96 115 65 74 77 13 

2 วิทยาศาสตร ์ 1915 1874 221 31 46 26 21 25 5 

3 วิศวกรรมศาสตร ์ 2719 2483 1214 52 83 112 32 51 18 

4 พยาบาลศาสตร ์ 463 358 233 6 3 5 6 3 1 

5 ศึกษาศาสตร ์ 2749 2295 448 38 51 47 30 43 30 

6 ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร ์ 986 938 208 41 57 99 31 33 9 

7 เภสัชศาสตร ์ 570 471 14 5 8 1 5 8 0 

8 เทคโนโลย ี 1172 1137 133 25 30 15 21 19 2 

9 การบัญชีและการจดัการ 6996 6690 3054 221 256 207 170 151 52 

10 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2857 2244 209 74 57 36 67 41 4 
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  ตาราง  3  (ต่อ) 

         ลงทะเบียนเรียน       
ถูกยกเลิกการลงทะเบียน
เรียน 

   
ขอคืนผลการลงทะเบยีน
เรียน 

ล าดับที ่ คณะ/วิทยาลยั 

ภา
คต

้น 

ภา
คป

ลา
ย 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
พเิ

ศษ
 

ภา
คต

้น 

ภา
คป

ลา
ย 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
พเิ

ศษ
 

ภา
คต

้น 

ภา
คป

ลา
ย 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
พเิ

ศษ
 

11 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป ์ 1134 1107 147 32 50 34 29 36 3 

12 วิทยาการสารสนเทศ 2245 2148 628 70 124 99 40 63 28 
13 การเมืองการปกครอง 3342 3015 986 100 134 83 74 69 20 
14 สาธารณสุขศาสตร ์ 1322 1206 394 18 22 37 17 20 6 
15 แพทยศาสตร ์ 687 678 45 0 5 3 0 5 1 
16 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 624 586 102 17 31 16 14 13 4 
17 ดุริยางคศลิป ์ 470 443 104 22 28 14 14 12 5 
18 สัตวแพทยศาสตร ์ 242 237 12 1 3 2 1 3 - 
19 นิติศาสตร ์ 2097 2031 743 57 96 68 48 59 22 

   รวม 35840 33111 9472 906 1199 969 694 731 223 
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ภาพประกอบ  1  แผนภูมิแสดงผลรวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี  แยกตามประเภทท่ีลงทะเบียนเรียน  ปีการศึกษา2563
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1.3  งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา   
    งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา  มีหน้าที่จัดพิมพ์ใบแสดงผลการศึกษา 
จัดพิมพ์ใบรับรองทางการศึกษา,  จัดท าบัตรประจ าตัวนิสิต,  จัดพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิและใบแทน
ใบรับรองคุณวุฒิ,  จัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร,  จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร,  การให้บริการหน้าเคาน์เตอร์
เกี่ยวกับงานบริการเอกสารส าคัญทางการศึกษา ,  จัดเก็บเอกสารส าคัญทางการศึกษาทุกประเภท ,  
จัดท าและส าเนาแบบค าร้องภายในกลุ่มงานทะเบียน,  งานแปลใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตรงาน
จ่ายเอกสารส าคัญทางการศึกษาทุกประเภท,  งานจัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์,  การ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการผ่านโทรศัพท์,  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการเอกสารส าคัญทาง
การศึกษาผ่านระบบริการการศึกษา,  งานสถิติ  และข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา  โดยในปีการศึกษา  2563  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

ตาราง  4  แสดงจ านวนการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติแยกตามเดือน  ประจ าปีการศึกษา  2563 
 

เดือน 

แก
้ไข

ข้อ
มูล

ทา
ง

กา
รศ

ึกษ
า 

ตร
วจ

สอ
บค

ุณ
วุฒ

 ิ

ย้า
ยค

ณ
ะ/

สา
ขา

 

ลา
พัก

กา
รเร

ียน
 

รัก
ษา

สภ
าพ

 

ลา
ออ

ก 

ค า
ร้อ

งอ
อน

ไล
น์ 

รวม 

 
  กันยายน  2562    140 0 67 93 46    346  

  ตุลาคม  2562 54 407 0 93 52 61    667  

  พฤศจิกายน  2562 61 149 0 233 57 59    559  

  ธันวาคม  2562   271 189 107 252 72 54    945  

  มกราคม  2563 143 222 0 126 199 41    731  

  กุมภาพันธ ์ 2563 40 283 0 67 51 15    456  

  มีนาคม  2563 49 234 0 101 39 33    456  

  เมษายน  2563 49 132 38 52 5 18    294  

  พฤษภาคม  2563 45 112 3 15 6 48    229  

  มิถุนายน  2563 49 136 2 67 40 74    368  

  กรกฎาคม  2563 91 331 169 114 115 85 795 1,700  

  สิงหาคม  2563 73 341 0 39 35 59 196 743  

รวม 925 2,676 319 1,226 764 593 991 7,494  
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ภาพประกอบ  2  แผนภูมิแสดงจ านวนการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติแยกตามเดือน  ประจ าปีการศึกษา  2563 
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ตาราง  5  จ านวนการให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษาฉบับปัจจุบันแก่นิสิตแยกตามเดือน  ประจ าปีการศึกษา  2563 

เดือน 
ใบแสดง หนังสือรับรอง หนังสือรับรอง หนังสือรับรอง ใบแทน ใบแปล 

ค าร้องขอ
เอกสาร ส่งเอกสาร 

รวม 
ผลการ
เรียน ความเป็นนิสิต ภาคเรียนสุดท้าย ครบหลักสูตร 

ใบรับรอง
คุณวุฒ ิ  

ปริญญา
บัตร ใบรับรองคุณวุฒ ิ

ปริญญา
บัตร ออนไลน ์

ทาง
ไปรษณีย์ 

  กนัยายน  2562 834 327 6 13 6 5 10 2    81 1,284 

  ตุลาคม  2562 797 629 15 1 12 6 16 10    7 1,493 

  พฤศจกิายน  2562 743 926 103 7 11 6 10 3    15 1,824 

  ธันวาคม  2562   1,730 461 111 465 10 76 9 9    6 2,877 

  มกราคม  2563 2,755 485 21 469 10 2 21 10    1,068 4,841 

  กุมภาพนัธ์  2563 589 248 22 13 8 5 12 9    54 960 

  มีนาคม  2563 1,007 196 147 133 8 6 17 6    72 1,592 

  เมษายน  2563 583 69 206 179 9 4 10 3    565 1,628 

  พฤษภาคม  2563 2,325 426 291 1,463 9 8 6 1 2,372 3,328 10,229 

  มิถนุายน  2563 568 167 42 81 12 13 11 3 1,593 691 3,181 

  กรกฎาคม  2563 1,321 557 30 175 15 11 7 4 848 996 3,964 

  สิงหาคม  2563 899 351 5 22 15 12 15 3 345 198 1,865 
รวม 14,151 4,842 999 3,021 125 154 144 63 5,158 7,081 35,738 
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ภาพประกอบ  3  แผนภูมิแสดงจ านวนการให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษาฉบับปัจจุบันแก่นิสิตแยกตามเดือน  ประจ าปีการศึกษา  2563 
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ตาราง  6  จ านวนการให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  แยกตามเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

เดือน 
ใบแสดงผลการเรียน 

หนังสือรับรอง
คุณวุฒิ 

เกียรติบัตรผล
การเรียน 

รวม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดี ดีเยี่ยม 

ประกาศนียบัตร ป.ตรี 
ป.
โท 

ป.
เอก ประกาศนียบัตร ป.ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก ป.ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก ป.ตรี ป.ตรี 

  กันยายน  2562 0 123 58 13 0 123 58 13 123 58 13 7 0 589 
  ตุลาคม  2562 0 13 32 8 0 13 32 8 13 32 8 0 0 159 
  พฤศจิกายน  2562 0 13 9 3 0 13 9 3 13 9 3 1 0 76 
  ธันวาคม  2562   0 33 15 5 0 33 15 5 33 15 5 5 0 164 
  มกราคม  2563 0 2,268 16 7 0 2,268 16 7 2,268 16 7 247 7 7,127 
  กุมภาพันธ์  2563 0 579 14 6 0 579 14 6 579 14 6 152 2 1,951 
  มีนาคม  2563 0 234 11 2 0 234 11 2 234 11 2 37 0 778 
  เมษายน  2563 0 581 19 15 0 581 19 15 581 19 15 51 0 1,896 
  พฤษภาคม  2563 0 4,165 31 14 0 4,165 31 14 4,163 31 14 457 6 13,091 
  มิถุนายน  2563 0 675 25 12 0 675 25 12 675 25 12 38 0 2,174 
  กรกฎาคม  2563 35 910 121 15 35 910 121 15 910 121 15 86 6 3,300 
  สิงหาคม  2563 0 100 7 15 0 100 7 15 100 7 15 5 0 371 

รวม 35 9,694 358 115 35 9,694 358 115 9,692 358 115 1,086 21 31,676 
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ภาพประกอบ  4  แผนภูมิแสดงจ านวนการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์  ประจ าปีการศึกษา  2563 
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ตาราง  7  จ านวนการจัดท าปริญญาบัตร  แยกตามประเภท  ประจ าปีการศึกษา  2563 
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ภาพประกอบ  5  จ านวนการจัดท าปริญญาบัตร  แยกตามประเภท  ประจ าปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 

ประเภทเอกสาร จ านวน 
ปริญญาบัตรภาษาไทย 9,330 
ปริญญาบัตรภาษาอังกฤษ 144 
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 3 
เกียรติบัตรรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า 2 
เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 3 

รวม 9,482 
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ตาราง  8  จ านวนการจัดท าปริญญาบัตร  แยกตามคณะและระดับการศึกษาประจ าปี  2563   

 

ดับที ่ คณะ ป.เอก ป.โท ป.ตร ี
รวมปริญญาบัตร 

รวม
ทั้งหมด 

ฉบับ
ภาษาไทย 

ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 10 718 732 42 774 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ 10 25 568 603 0 603 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 23 521 553 1 554 

4 คณะพยาบาลศาสตร ์ 0 0 92 92 5 97 

5 คณะศึกษาศาสตร์ 35 113 632 780 2 782 

6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 10 171 182 0 182 

7 คณะเภสัชศาสตร์ 0 12 119 131 1 132 

8 คณะเทคโนโลย ี 4 11 266 281 2 283 

9 คณะการบัญชีและการจัดการ 3 30 2641 2,674 75 2,749 

10 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 2 723 725 32 757 

11 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป ์ 0 0 217 217 0 217 

12 คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 16 510 528 1 529 

13 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 0 10 997 1,007 0 1,007 

14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 20 469 494 4 498 

15 คณะแพทยศาสตร์ 2 2 131 135 0 135 

16 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์ 3 3 209 215 0 215 

17 วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์ 3 4 54 61 4 65 

18 คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ 5 2 71 78 1 79 

19 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 0 0 19 19 0 19 

20 คณะนิติศาสตร ์ 0 0 340 340 0 340 

   รวม 86 293 9,468 9,847 170 10,017 
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ภาพประกอบ  6  จ านวนการจัดท าปริญญาบัตร  แยกตามคณะและระดับการศึกษาประจ าปี  พ.ศ.  2563



47 

 

 

47 

 

2.  กลุ่มงานประมวลผล 
 
  กลุ่มงานประมวลผล  มีภาระงานที่รับผิดชอบ  2  งาน  ดังนี้ 
   2.1  งานประมวลผลการศึกษา  มีหน้าที่บันทึก  ส่ งผลการศึกษาเข้าระบบ  
(Transcript)  ทุกระดับ  ทุกระบบ,  ตรวจสอบ/บันทึกการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบโอนความรู้   
ทักษะและประสบการณ์,  ด าเนินการตัดรายวิชากรณีย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา ,  บันทึกแก้ไขผล
การศึกษาตามบันทึกข้อความ,  ด าเนินการปรับเปลี่ยน  I  เป็น  F,  ด าเนินการจ าแนกสภาพนิสิตกรณี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด,  จัดพิมพ์ประกาศพ้นสภาพนิสิต  ทุกระดับ  ทุกระบบ,  ติดตามอาจารย์
ค้างส่งผลการศึกษา  ทุกระดับ  ทุกระบบ,  รายงานค้างส่งผลการศึกษา  จัดพิมพ์/ส่งผลการศึกษาให้
ผู้ปกครอง 
   2.2  งานตรวจสอบและเสนอการส าเร็จการศึกษา  มีหน้าที่  จัดท าปฏิทินการอนุมัติ
การส าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย,  ตรวจสอบแบบขอ
จบที่นิสิตยื่นขอส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา,  ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 
และคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาของนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา,  บันทึกสถานะนิสิตที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา,  ประกาศแจ้งผลการตรวจสอบนิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   
ไปยังคณะ/หน่วยงาน,  จัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  เสนออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ,  
บันทึกสถานะส าเร็จการศึกษา  และจัดท ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
โดยในปีการศึกษา  2563  วันที่  22  มิถุนายน  2563  –  13  มิถุนายน  2564  กลุ่มงานประมวลผล   
ได้ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 

48 

 

ตาราง  9  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามกลุ่มสาขา  ปีการศึกษา  2563 
 

ปีการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

รวม 

2556 6,314 2,330 1,333 9,977 
2557 4,471 1,866 1,619 7,956 
2558 4,783 1,907 1,016 7,706 
2559 5,565 1,993 858 8,416 
2560 5,324 1,846 818 7,988 
2561 6,388 2,115 935 9,438 
2562 6,722 2,431 919 10,072 
2563 4,677 1,673 566 6,916 

รวม 44,244 16,161 8,064 68,469 
            ข้อมูล  ณ  วันที่  31  พ.ค.  2564 

 

 
 

ภาพประกอบ  7  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามกลุ่มสาขา  ปีการศึกษา  2563 
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ตาราง  10  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามระดับ  ปีการศึกษา  2563  
            

ปี ระดับ ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

จ านวน 

2556 ประกาศนียบัตร - - 52 52 
2556 ปริญญาตรี 4,849 2,131 1,169 8,149 
2556 ปริญญาโท 1,354 170 112 1,636 
2556 ปริญญาเอก 111 29 - 140 
2557 ประกาศนียบัตร - - 47 47 
2557 ปริญญาตรี 3,840 1,707 1,468 7,015 
2557 ปริญญาโท 540 145 104 789 
2557 ปริญญาเอก 91 14 - 105 
2558 ประกาศนียบัตร - - 44 44 
2558 ปริญญาตรี 4,307 1,690 896 6,893 
2558 ปริญญาโท 343 159 71 573 
2558 ปริญญาเอก 133 58 5 196 
2559 ประกาศนียบัตร - - 43 43 
2559 ปริญญาตรี 5,062 1,863 733 7,658 
2559 ปริญญาโท 379 96 76 551 
2559 ปริญญาเอก 124 34 6 164 
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ตาราง  10  (ต่อ) 

ปี ระดับ ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

จ านวน 

2560 ประกาศนียบัตร - - 46 46 
2560 ปริญญาตรี 4,970 1,719 708 7,397 
2560 ปริญญาโท 246 103 59 408 
2560 ปริญญาเอก 108 24 5 137 
2561 ประกาศนียบัตร - - 22 22 
2561 ปริญญาตรี 6,095 2,000 860 8,955 
2561 ปริญญาโท 202 94 46 342 
2561 ปริญญาเอก 91 21 7 119 
2562 ประกาศนียบัตร - - 35 35 
2562 ปริญญาตรี 6,448 2,314 837 9,599 
2562 ปริญญาโท 215 87 39 341 
2562 ปริญญาเอก 59 30 8 97 
2563 ปริญญาตรี 4,511 1,608 530 6,649 
2563 ปริญญาโท 128 42 25 195 
2563 ปริญญาเอก 38 23 11 72 

รวม 44,244 16,161 8,064 68,469 
  ข้อมูล  ณ  วันที ่ 31  พ.ค.  2564 
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ภาพประกอบ  8  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามระดับ
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ตาราง  11  จ านวนผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับ ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ด้าน
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ด้าน
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

จ านวน 

ปริญญาตรี 6,347 2,291 830 9,468 
ปริญญาโท 181 78 34 293 
ปริญญาเอก 51 28 7 86 

รวม 6,579 2,397 871 9,847 
            ข้อมูล  ณ  วันที่  31  พ.ค.  2564 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  9  จ านวนผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา  2563 
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ตาราง  12   จ านวนผู้ย่ืนแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   
  ปีการศึกษา  2563 
 

ปีการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

ด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

จ านวน 

2556 4,967 2,119 1,121 8,207 
2557 4,417 1,807 1,203 7,427 
2558 4,653 1,864 908 7,425 
2559 5,436 2,006 837 8,279 
2560 5,395 1,952 770 8,117 
2561 6,459 1,872 922 9,253 
2562 7,024 2,447 934 10,405 
2563 6,705 2,461 654 9,820 

รวม 45,056 16,528 7,349 68,933 

          ข้อมูล  ณ  วันที่  31  พ.ค.  2564 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  10  จ านวนผู้ยื่นแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   
     ปีการศึกษา  2563 
 



54 
 

 

54 

 

ตาราง  13   จ านวนผู้ย่ืนแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   
  ปีการศึกษา  2563 
 

 
ปีการศึกษา 

 
ภาคต้น 

 
ภาคปลาย 

 
ภาคฤดูร้อน 

 
จ านวน 

2556 2,359 3,672 2,176 8,207 
2557 2,417 3,246 1,764 7,427 
2558 1,899 4,083 1,443 7,425 
2559 2,163 4,860 1,256 8,279 
2560 2,092 4,747 1,278 8,117 
2561 2,606 5,295 1,352 9,253 
2562 2,421 6,528 1,456 10,405 
2563 1,596 6,303 1,921 9,820 

รวม 17,553 38,734 12,646 68,933 

          ข้อมูล  ณ  วันที่  31  พ.ค.  2564 
 

 
ภาพประกอบ  11 จ านวนผู้ย่ืนแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบ  อินเตอร์เน็ต   

    ปีการศึกษา  2563 
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ตาราง  14   จ านวนส่งใบแจ้งการศึกษาถึงผู้ปกครองนิสิตระดับปริญญาตรี   
  จ าแนกตามภาคการศึกษา  ปีการศึกษา  2556-2563 
 

ปีการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน จ านวน 
2556 39,906 34,881 17,706 92,493 
2557 36,512 32,765 16,336 85,613 
2558 39,224 35,740 18,447 93,411 
2559 41,258 37,835 17,158 96,251 
2560 41,312 37,986 15,612 94,910 
2561 40,946 37,132 12,107 90,185 
2562 39,529 35,727 5,473 80,729 
2563 38,815 36,249 9,691 84,755 

รวม 317,502 288,315 112,530 718,347 
 

 
 
ภาพประกอบ  12  จ านวนส่งใบแจ้งการศึกษาถึงผู้ปกครองนิสิตระดับปริญญาตรี   
    จ าแนกตามภาค  การศึกษา  ปีการศึกษา  2556-2563 
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ตาราง  15  จ านวนกลุ่มเรียนที่เปิดสอน 
 

ปีการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน จ านวน 
2556 8,937 8,825 3,055 20,817 
2557 8,584 8,409 1,612 18,605 
2558 9,071 8,992 1,623 19,686 
2559 9,157 8,404 1,395 18,956 
2560 9,103 8,612 1,191 18,906 
2561 9,310 8,933 1,116 19,359 
2562 8,866 8,328 678 17,872 
2563 7,904 7,408 852 16,164 

รวม 70,932 67,911 11,522 150,365 

 
 
 

 
ภาพประกอบ  13  จ านวนกลุ่มเรียนที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  2556-2563 
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ตาราง  16  จ านวนกลุ่มเรียนที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  2563  
 

ปีการศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จ านวน 
2556 17 17,481 2,684 635 20,800 
2557 17 15,892 2,166 530 18,588 
2558 17 17,274 1,915 479 19,668 
2559 20 16,696 1,773 467 18,936 
2560 19 16,746 1,626 514 18,886 
2561 20 17,097 1,729 513 19,339 
2562 19 15,823 1,542 488 17,853 
2563 - 14,013 1,540 611 16,164 
รวม 129 131,022 14,975 4,237 150,234 

 
 
 

 
 ภาพประกอบ  14  จ านวนกลุ่มเรียนที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  2556-2563 
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ตาราง  17  จ านวนนิสิตที่เทียบโอนผลการศึกษา  ปีการศึกษา  2563  
 

ปีการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 

2556 1,115 344 642 2,101 
2557 991 272 371 1,634 
2558 739 242 201 1,182 
2559 766 329 200 1,295 
2560 601 305 155 1,061 
2561 488 304 104 896 
2562 402 295 93 790 
2563 332 294 131 757 

รวม 5,434 2,385 1,897 9,716 
 
 
 

 
  

ภาพประกอบ  15  จ านวนนิสิตที่เทียบโอนผลการศึกษา  ปีการศึกษา  2556-2563 
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ตาราง  18  จ านวนผู้ยื่นแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   
  ปีการศึกษา  2563 
 

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จ านวน 

2556 1,972 85 44 2,101 
2557 1,529 74 31 1,634 
2558 1,068 87 27 1,182 
2559 1,178 91 26 1,295 
2560 957 84 20 1,061 
2561 829 41 26 896 
2562 750 24 16 790 
2563 738 11 8 757 

รวม 9,021 497    9,716 
 
 

 
ภาพประกอบ  16   จ านวนผู้ย่ืนแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   
    ปีการศึกษา  2556-2563 
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ตาราง  19  จ านวนบันทึกการแก้ไขผลการศึกษานิสิต  ปีการศึกษา  2563 
 

ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ส านักศึกษาทั่วไป จ านวน 

2488 1041 212 150 3891 

36 21 10 - 67 

16 9 7 - 32 

2540 1071 229 150 3990 
 
 

 
 
 ภาพประกอบ  17  จ านวนบันทึกการแก้ไขผลการศึกษานิสิต  ปีการศึกษา  2563 
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3.  กลุม่งานพัฒนาหลักสตูรและระบบฐานข้อมูล   
 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ในปีการศึกษา  2563  ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา  ดังนี้   
  3.1  หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา  2563   
  หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  จ านวน  
30  หลักสูตร  โดยแบ่งเป็นหลักสูตรใหม่  6  หลักสูตร  และหลักสูตรปรับปรุง  24  หลักสูตร  
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เสนอเพ่ือปรับปรุงเล็กน้อย  จ านวน  187  เรื่อง  ดังนี้   
 

ระดับปริญญา 
ประเภทหลักสูตร 

รวม 
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 

ปริญญาตรี 3 4 7 

ปริญญาโท 2 13 15 

ปริญญาเอก 1 7 8 

รวม 6 24 30 
 

   3.1.1  หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ที่ได้รับอนุมัติเปิดสอนใหม่  ในปีการศึกษา  2563  
(1มิ.ย.2563-31  พ.ค.  2564)  จ านวน  6  หลักสูตร  ดังตารางต่อไปนี้   
 

ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
วันที่อนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขต
ร้อน  (หลักสูตรนานาชาติ  /หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563)  (หลักสูตร
สหวิทยาการ) 

30  ต.ค.  2563 

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  
(หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  2563)   

30  ต.ค.  2563 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล  
(หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  2564)   

 29  ม.ค.  2564   

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี  
(หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  2564)   

26  มี.ค.  2564 



62 
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ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
วันที่อนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 
5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์  
(หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  2564)   

26  มี.ค.  2564 

6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2564) 

28  พ.ค.  2564 

 

 
   3.1.2  หลักสูตร/สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับอนุมัติปรับปรุงพัฒนาใหม่  
ในปีการศึกษา  2563  จ านวน  24  หลักสูตร  ดังตารางต่อไปนี้   
 

หลักสูตร/สาขาวิชา วันที่อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
วัฒนธรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563)   

28  ส.ค.  2563 

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   
(หลักสูตรปรับปรุง  2564)   

25  ก.ย.  2563 

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563)   

25  ก.ย.  2563 

4.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และนวัตกรรมธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563) 

25  ก.ย.  2563 

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
การตลาดสมัยใหม ่ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563)   

30  ต.ค.  2563 

6.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
การตลาดสมัยใหม ่ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563) 

30  ต.ค.  2563 

7.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทย  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)   

27  พ.ย.  2563 

8.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)   

27  พ.ย.  2563 

9.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)   

27  พ.ย.  2563 
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หลักสูตร/สาขาวิชา วันที่อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

10.  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่   25  ธ.ค.  2563 

11.  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

29  ม.ค.  2564 

12.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)   

26  มี.ค.  2564 

13.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวางผัง
เมืองและชุมชนอัจฉริยะ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)   

26  มี.ค.  2564 

14.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา   
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

26  มี.ค.  2564 

15.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

26  มี.ค.  2564 

16.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)   

26  มี.ค.  2564 

17.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)   

26  มี.ค.  2564 

18.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา   
  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

26  มี.ค.  2564 

19.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 28  พ.ค.  2564 

20.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

28  พ.ค.  2564 

21.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

28  พ.ค.  2564 

22.  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

28  พ.ค.  2564 

23.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

28  พ.ค.  2564 

24.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564) 

28  พ.ค.  2564 
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  3.1.3  หลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการปรับปรุงเล็กน้อยได้รับการอนุมัติ  จ านวน  187  เรื่อง ดังนี้ 
 

เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.  2562)  คณะศิลปกรรมศาสตร์   

26  มิ.ย.  2563 

2.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะศิลปกรรมศาสตร์   

26  มิ.ย.  2563 

3.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะศิลปกรรมศาสตร์   

26  มิ.ย.  2563 

4.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   

26  มิ.ย.  2563 

5.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  ใน
สถานะมีนิสิตคงค้าง  คณะศึกษาศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

6.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
เพ่ืองานอาชีพ  การเพ่ิมเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)  จ านวน  4  รายวิชา  
และแก้ไขระบบเกรด  ในหมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  รายวิชา  1  0  03  
492  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

31  ก.ค.  2563 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

7.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
เพ่ืองานอาชีพ  การเพ่ิมเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)  จ านวน  5  รายวิชา  
และการขอย้ายรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  ไปอยู่ในกลุ่ม
วิชาความสนใจเฉพาะ  ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเทีย่ว  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

31  ก.ค.  2563 

8.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือ
งานอาชีพ  การเพิ่มเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)  จ านวน  5  รายวิชา  และ
การขอย้ายรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  ไปอยู่ในกลุ่มวิชา
ความสนใจเฉพาะ  ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

31  ก.ค.  2563 

9.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  ในหลักสูตร 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)   
คณะแพทยศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

10.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแก้ไข  การก าหนดเงื่อนไข 
การเลือกรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2561)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

31  ก.ค.  2563 

11.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขจ านวนชั่วโมงเรียนของรายวิชา   
และเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
โภชนศาสตร์  การก าหนดอาหาร  และอาหารปลอดภัย  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2560)  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
 

31  ก.ค.  2563 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

12.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  และการ
เพ่ิมเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)  ของหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   

31  ก.ค.  2563 

13.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก   
และการเพ่ิมเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)  ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์   

31  ก.ค.  2563 

14.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขค าอธิบายรายวิชา   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  2561)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

15.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

16.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  
คณะแพทยศาสตร์   

31  ก.ค.  2563 

17.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์สื่อ  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

31  ก.ค.  2563 

18.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพ่ือการจัดการทรัพยากร  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

31  ก.ค.  2563 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

19.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะการบัญชี 
และการจัดการ 
 

31  ก.ค.  2563 

20.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  
คณะเทคโนโลยี   

31  ก.ค.  2563 

21  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนศาสตร์  การก าหนดอาหาร   
และอาหารปลอดภัย  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

31  ก.ค.  2563 

22.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

23.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2560)   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

31  ก.ค.  2563 

24.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

25.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  2560)  คณะศึกษาศาสตร์   
 

31  ก.ค.  2563 



68 
 

 

68 

 

เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

26.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะนิติศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

27.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

28.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะศึกษาศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

29.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

30.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   

31  ก.ค.  2563 

31.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

32.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2559)  คณะศึกษาศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 

33.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

31  ก.ค.  2563 
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34.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
ชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  ในสถานะมีนิสิตคงค้าง  คณะ
วิทยาศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

35.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  ในสถานะมีนิสิตคงค้าง  
คณะวิทยาศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

36.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  จ านวน  7  รายวิชา  และการเพิ่มเติมแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

37.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  จ านวน  2  รายวิชา  และการเพิ่มเติมแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

38.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  จ านวน  5  รายวิชา  และการเพิ่มเติมแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

39.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  จ านวน  1  รายวิชา  และการเพิ่มเติมแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวภาพ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 
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40.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  จ านวน  2  รายวิชา  และการเพ่ิมเติมแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

41.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  จ านวน  3  รายวิชา  และการเพิ่มเติมแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคาทรอนิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

42.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  จ านวน  5  รายวิชา  และการเพ่ิมเติมแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

3.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาและเง่ือนไข
ของรายวิชา  ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  
คณะพยาบาลศาสตร์   

25  ก.ย.  2563 

44.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนการรับเข้าระบบนอกเวลา
ราชการ  เพิ่มตารางงบประมาณตามแผน  ตารางประมาณการรายรับ-รายจ่าย  และ
จุดคุ้มทุน  ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษา  และเพ่ิมแผนการศึกษา  ระบบนอก
เวลาราชการ  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะเทคโนโลยี   

25  ก.ย.  2563 
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45.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมค่าคาดหวังการเรียนรู้  (Program  
Learning  Outcome:  PLOs)  ของหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะเทคโนโลยี   

25  ก.ย.  2563 

46.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

47.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิทยาศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

48.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะพยาบาล
ศาสตร์   

25  ก.ย.  2563 

49.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)   
คณะพยาบาลศาสตร์   

25  ก.ย.  2563 

50.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง   

25  ก.ย.  2563 

51.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

52.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  2561)  คณะวิทยาศาสตร์ 
 

25  ก.ย.  2563 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

53.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  2560)  คณะวิทยาศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

54.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์  (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.  2563)  คณะพยาบาลศาสตร์   

25  ก.ย.  2563 

55.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2563)  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 

25  ก.ย.  2563 

56.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

25  ก.ย.  2563 

57.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  
คณะวิทยาศาสตร์   

25  ก.ย.  2563 

58.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2561)  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 

25  ก.ย.  2563 

59.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  2559)  คณะเทคโนโลยี   

25  ก.ย.  2563 

60.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ   
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  2561)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

61.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  และการ
เพ่ิมเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 

62.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมรายวิชา  เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  
ชื่อรายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา  จ านวนหน่วยกิตและชั่วโมงหน่วยกิต  ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อนฤมิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 

27  พ.ย.  2563 

63.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)   
  คณะพยาบาลศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 

64.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  ในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)   
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 

65.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร  ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2560)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 

66.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์สื่อ   
  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 

67.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2563)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

68.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 

69.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 

70.  การพจิารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561)  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 

71.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2559)  คณะวิทยาการสารสนเทศ 27  พ.ย.  2563 

72.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)   
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

27  พ.ย.  2563 

73.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการเงิน  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2560)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

27  พ.ย.  2563 

74.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2560)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

27  พ.ย.  2563 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันทีอ่นุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

75.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2561)  คณะเทคโนโลยี   

27  พ.ย.  2563 

76.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะ
แพทยศาสตร์ 27  พ.ย.  2563 

77.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะแพทยศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 

  78.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะพยาบาล
ศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 

  79.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะพยาบาล
ศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 

80.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563)  คณะพยาบาลศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 

81.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์  (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.  2563)  คณะพยาบาลศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 

82.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะศึกษาศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

83.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 

84.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 

85.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 

86.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 

87.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

27  พ.ย.  2563 

88.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

27  พ.ย.  2563 

89.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ  
(หลักสูตร1  ปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

27  พ.ย.  2563 

90.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช 
และสุขภาพจิต  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562)  คณะพยาบาลศาสตร์   

27  พ.ย.  2563 
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91.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะแพทยศาสตร์ 

27  พ.ย.  2563 

92.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   

27  พ.ย.  2563 

93.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2560)   
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   

27  พ.ย.  2563 

94.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี   
ในหมวดรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  โปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ   
แก้ไขหน่วยกิตจ านวนรวมในโครงสร้างหลักสูตร  และแก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมใน
แผนการศึกษาปีที่  4  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิทยาศาสตร์ 

29  ม.ค.  2564 

95.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ของรายวิชา  และการปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping)   
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะเภสัชศาสตร์ 

29  ม.ค.  2564 

96.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมข้อมูลท้ายตารางโครงสร้างหลักสูตร  
แก้ไขข้อมูลจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร  ขอยกเลิกเงื่อนไขส าหรับนิสิตโปรแกรมสห
กิจศึกษาและแก้ไขข้อมูล  เอกสารแนบ  จ  ของเอกสารเล่มหลักสูตร  ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  
คณะการบัญชีและการจัดการ 

29  ม.ค.  2564 
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 97.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขปกหลักสูตร  และการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการเปิดสอน  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการการตลาดสมัยใหม่  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  คณะการบัญชีและการ
จัดการ 

29  ม.ค.  2564 

 98.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขปกหลักสูตร  และการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการเปิดสอน  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการการตลาดสมัยใหม่  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  คณะการบัญชีและการ
จัดการ 

29  ม.ค.  2564 

 99.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชา  และเพ่ิมเติมแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  ส านักศึกษาทั่วไป 

29  ม.ค.  2564 

 100.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

29  ม.ค.  2564 

 101.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2560)  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   

29  ม.ค.  2564 

 102.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะศึกษาศาสตร์   

29  ม.ค.  2564 

 103.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด   
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

29  ม.ค.  2564 
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 104.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  
คณะพยาบาลศาสตร์   

29  ม.ค.  2564 

 105.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  
คณะพยาบาลศาสตร์   

29  ม.ค.  2564 

 106.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2560)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และวัฒนธรรมศาสตร์ 

29  ม.ค.  2564 

107.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
และโภชนาการ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะเทคโนโลยี   

29  ม.ค.  2564 

108.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะเทคโนโลยี   

29  ม.ค.  2564 

109.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   

29  ม.ค.  2564 

110.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   

29  ม.ค.  2564 

111.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง  (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.  2560)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง   
  และนฤมิตศิลป์   

29  ม.ค.  2564 
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112.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการวัฒนธรรม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)   
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

29  ม.ค.  2564 

113.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2561)  คณะวิทยาศาสตร์   

29  ม.ค.  2564 

114.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และวัฒนธรรมศาสตร์   

29  ม.ค.  2564 

115.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะเทคโนโลยี 

29  ม.ค.  2564 

116.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

29  ม.ค.  2564 

117.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  คณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์   
 
 

29  ม.ค.  2564 
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118.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลงานทางวิชาการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมาร์ต
ซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563)   
คณะการบัญชีและการจัดการ   

29  ม.ค.  2564 

119.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และวัฒนธรรมศาสตร์   

29  ม.ค.  2564 

120.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

29  ม.ค.  2564 

121.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

29  ม.ค.  2564 

122.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะวิทยาศาสตร์   29  ม.ค.  2564 

123.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม
ศาสตร์   

29  ม.ค.  2564 
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124.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลงานทางวิชาการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้
และนวัตกรรมดิจิทัล  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563)   
คณะการบัญชีและการจัดการ   

29  ม.ค.  2564 

125.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขรหัสรายวิชา  0202453  วิธีการใช้
สัตว์ทดลอง  (Use  of  Laboratory  Animals)  จ านวน  1  รายวิชา  ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา    (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะ
วิทยาศาสตร์   

26  มี.ค.  2564 

126.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มสาขาวิชาหลักและกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  การแก้ไขรายวิชาในกลุ่มวิชาสาขาหลักและ
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  ในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2560)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง 
และนฤมิตศิลป์ 

26  มี.ค.  2564 

127.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้า  เปลี่ยนแปลง
ตารางงบประมาณตามแผน  ตารางประมาณการรายรับ-รายจ่าย  และจุดคุ้มทุน   
ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  วิทยาลัย 
ดุริยางคศิลป์   

26  มี.ค.  2564 

128.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขการเรียนกลุ่มวิชาโท  ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

26  มี.ค.  2564 

129.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการศึกษาวิชาแกน   
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  2563)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

26  มี.ค.  2564 
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130.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต  จ านวน
ชั่วโมงการบรรยาย  จ านวนชัว่โมงปฏิบัติการ  จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  ในหมวดวิชาเลือก  และหมวดวิชาบังคับ  และการเปลี่ยนแปลงแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความ
หลากหลายทางชีวภาพ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช   

26  มี.ค.  2564 

131.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะเทคโนโลยี 

26  มี.ค.  2564 

132.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2561)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

26  มี.ค.  2564 

133.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   

26  มี.ค.  2564 

134.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์   
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์   

26  มี.ค.  2564 

135.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อนฤมิต  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  2561)  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

26  มี.ค.  2564 

136.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2559)  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

26  มี.ค.  2564 
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137.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2560)  คณะศึกษาศาสตร์ 

26  มี.ค.  2564 

138.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา   
  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  คณะศึกษาศาสตร์   

26  มี.ค.  2564 

139.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2555)  คณะการบัญชีและการจัดการ   

26  มี.ค.  2564 

140.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)   
คณะการบัญชีและการจัดการ   

26  มี.ค.  2564 

141.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2561)  คณะการบัญชีและการจัดการ   

26  มี.ค.  2564 

142.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิทยาศาสตร์   

26  มี.ค.  2564 

143.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

26  มี.ค.  2564 

144.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะการบัญชีและ
การจัดการ 

26  มี.ค.  2564 
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145.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
  ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   

26  มี.ค.  2564 

146.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิทยาศาสตร์   

26  มี.ค.  2564 

147.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562)  คณะการบัญชีและการจัดการ    

26  มี.ค.  2564 

148.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561)  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

26  มี.ค.  2564 

149.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะเทคโนโลยี 

26  มี.ค.  2564 

150.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561)  คณะการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม   

26  มี.ค.  2564 

151.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ  (หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ.  2561)  คณะวิทยาศาสตร์   

26  มี.ค.  2564 

152.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะศึกษาศาสตร์   

26  มี.ค.  2564 



86 
 

 

86 

 

เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

153.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2560)   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

26  มี.ค.  2564 

154.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะศึกษาศาสตร์   

26  มี.ค.  2564 

155.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563)  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

26  มี.ค.  2564 

156.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  คณะศึกษาศาสตร์   
26  มี.ค.  2564 

157.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

และการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563)  คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

26  มี.ค.  2564 

158.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561)  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

28  พ.ค.  2564 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

159.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหมวดวิชา  และการเพ่ิมจ านวน
หน่วยกิต  เพ่ิมจ านวนชั่วโมงบรรยาย  และเพ่ิมจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ   
ในหมวดวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกและการเปลี่ยนแปลงแผนที่แสดง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

28  พ.ค.  2564 
 

160.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
จ านวน  1  รายวิชา  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

28  พ.ค.  2564 
 

161.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
จ านวน  1  รายวิชา  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

28  พ.ค.  2564 
 

162.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
จ านวน  1  รายวิชา  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 

28  พ.ค.  2564 
 

163.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
จ านวน  1  รายวิชา  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 

28  พ.ค.  2564 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

164.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
จ านวน  1  รายวิชา  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

28  พ.ค.  2564 
 

165.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
จ านวน  1  รายวิชา  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

28  พ.ค.  2564 
 

166.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
จ านวน  1  รายวิชา  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 

28  พ.ค.  2564 
 

167.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเลื่อนเปิดหลักสูตรใหม่  ของหลักสูตร   
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562)  คณะนิติศาสตร์   

28  พ.ค.  2564 
 

168.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2560)  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

28  พ.ค.  2564 
 

169.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  2563  )  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

28  พ.ค.  2564 
 

 

170.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2561)  คณะนิติศาสตร์ 

 

28  พ.ค.  2564 
 

171.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อนฤมิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
2560)  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

28  พ.ค.  2564 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 
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มหาสารคาม 

172.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 

28  พ.ค.  2564 
 

173.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 

28  พ.ค.  2564 
 

174.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

 

28  พ.ค.  2564 
 

175.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2564)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

 

28  พ.ค.  2564 
 

176.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

 

28  พ.ค.  2564 
 

177.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

28  พ.ค.  2564 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 
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178.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562)   
  คณะการบัญชีและการจัดการ 

 

28  พ.ค.  2564 
 

179.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะวิทยาศาสตร์   

28  พ.ค.  2564 
 

180.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บรรพชีวินวิทยา  (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะ
วิทยาศาสตร์   

28  พ.ค.  2564 
 

181.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อนฤมิต  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563)  
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

28  พ.ค.  2564 
 

182.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 

28  พ.ค.  2564 
 

183.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

28  พ.ค.  2564 

184.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2564)  คณะการบัญชีและการจัดการ 

28  พ.ค.  2564 
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เรื่องปรับปรุงเล็กน้อย 

วันที่อนุมัติ 
จากสภา

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

185.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

28  พ.ค.  2564 
 

186.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)  
คณะวิทยาศาสตร์   

28  พ.ค.  2564 
 

187.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562)  คณะการบัญชี 
และการจัดการ 

 

28  พ.ค.  2564 
 

 
3.2  หลักสูตรที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา  2563   
  มีจ านวน  194  หลักสูตร  รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี  20  จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา/   
   คณะ/  ระดับการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2563 

ที ่ กลุ่มสาขา/คณะ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 5 3 20 
2. คณะศึกษาศาสตร์ 9 8 6 23 
3. คณะการบัญชีและการจัดการ 9 8 5 22 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 4 4 2 10 
5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 1 1 5 
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1 1 1 3 
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ที ่ กลุ่มสาขา/คณะ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1 1 1 3 
8. คณะนิติศาสตร์ 1 - - 1 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

1. คณะวิทยาศาสตร์ 7 9 4 20 
2. คณะเทคโนโลยี 6 4 3 13 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 3 3 15 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิต

ศิลป์ 
6 1 - 7 

5. คณะวิทยาการสารสนเทศ 7 4 3 14 
6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 3 3 3 9 
7. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช - 1 1 2 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

1. คณะแพทยศาสตร์ 3 2 2 7 
2. คณะเภสัชศาสตร์ 1 3 1 5 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 4 - 5 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 2 2 8 
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 - 1 2 

รวม 88 64 42 194 
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3.3  งานระบบฐานข้อมูล 
 งานระบบฐานข้อมูล  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว  ลดขั้นตอน  โดยได้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจกองทะเบียนและประมวลผล   
  1)  การพัฒนาระบบค าร้องออนไลน์  ซึ่งมีค าร้องออนไลน์ที่สามารถให้บริการนิสิต
ดังต่อไปนี้ 
   1.1)  ใบขอแจ้งความจ านงส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์ 
   1.2)  ค าร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา  (ปริญญาตรี) 
   1.3)  ค าร้องขอลาพักการเรียน  (ปริญญาตรี) 
   1.4)  ค าร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต  (ปริญญาตรี) 
   1.5)  ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ ากว่าก าหนดในระเบียบฯ  (ปริญญาตรี) 
   1.6)  ค าร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน  (กรณีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า  2.00) 
   1.7)  ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขบุรพวิชา  (ปริญญาตรี) 
   1.8)  ค าร้องขอเทียบโอน  (ปริญญาตรี) 
   1.9)  แบบขอเทียบโอนรายวิชา  เอกสารหมายเลข  1  (ปริญญาตรี) 
   1.10)  ค าร้องขอคืนผลการลงทะเบียนเรียน   
  2)  การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล 
  3)  การพัฒนาระบบแบ่งการช าระเงินค่าธรรมเนียม  ผ่านระบบบริการการศึกษา 
  4)  การพัฒนาระบบส่งเกรดออนไลน์  ผ่านระบบบริการการศึกษา 
  5)  การพัฒนาปรับปรุงระบบยื่นขอส าเร็จการศึกษา  ให้สามารถยื่นขอล่าช้า  ผ่านระบบ
บริการการศึกษา 
  6)  การพัฒนาปรับปรุงระบบขอเอกสารทางการศึกษา  พร้อมระบบส านักงานให้สามารถ
บริการตามค าขอของนิสิต  ผ่านระบบบริการการศึกษา 
  7)  การพัฒนาระบบติดตามผลการเรียนและให้ค าปรึกษา 
  8)  การพัฒนาปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่  ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  9)  การพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่  ส าหรับนิสิตนานาชาติ  ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
  10)  การปรับปรุงระบบตรวจสอบรายรับจริง  (ระบบส านักงาน) 
  11)  การปรับปรุงระบบทะเบียนเรียน  (ระบบส านักงาน)  พัฒนาโดยบริษัทวิชั่นเน็ต   
  12)  การพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่าน  Mobile  Application  พัฒนาโดยบริษัทวิชั่นเน็ต 
  13)  การพัฒนาระบบลงเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในช่วง  Work from Home 
  14)  การพัฒนาระบบบันทึกภาระงานในช่วง  Work  from  Home   
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3.4  รายช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น  ปี  2563 
 

ล าดับที่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
คณะกรรมการ

บริหาร 
1. 

คณะแพทยศาสตร์ 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  
ในหลักสูตรผู้ด าเนินการสปา
เพ่ือสุขภาพ  (100  ชั่วโมง) 

ครั้งที ่ 19/2562 
(9  ธ.ค.  2562) 

2. คณะเทคโนโลยี 

1.  หลักสูตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร  การ
ออกแบบฉลากอาหาร 
ที่ถูกต้อง  และการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการยื่นขอ
เลขสารบบอาหารส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

ครั้งที ่ 4/2563 
3  มี.ค.2563 

  

2.  หลักสูตรการพัฒนา
มาตรฐานกระบวนการผลิต
และมาตรฐานคุณภาพสินคา้
แก่ผู้ประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ครั้งที ่ 4/2563 
3  มี.ค.  2563 

  

3.  หลักสูตรการอบรมให้
ความรู้เรื่องการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสของอาหาร 
4.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นการผลิตพืช  (เมลอน/
มะเขือเทศ)  ปลอดสาร  
ตามมาตรฐานการจัดการ 
ทางการเกษตรที่ดี  (GAP) 

ครั้งที ่ 18/2563 
27  ต.ค.  63 
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ล าดับที่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
คณะกรรมการ

บริหาร 

3. 
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 

1.หลักสูตรการฝึกอบรม
ระยะสั้น  บทบาทของนาย
ทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  
2558  (ฉบับใหม่)  ในการ
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข
และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร 

ครั้งที ่ 20/2562 
24  ธ.ค.  2562 

  

2.  หลักสูตรพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ  กระบวนการ
ออกค าสั่งทางปกครอง  ตาม  
พรบ.วิธีปฏิบัติทางราชการ
ทางปกครอง  พ.ศ.  2539  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ครั้งที่2/2563 
4  ก.พ.2563 

  

3.  หลักสูตรพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ  กรณ ี 
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  
(ปปช.)ชี้มูลความผิด  และ
กระบวนการด าเนินคดีสู่ศาล 

ครั้งที่2/2563 
4  ก.พ.  2563 

  
4.  หลักสูตรองค์การบริหาร
ส่วนความสุข 

ครั้งที่2/2563 
4  ก.พ.  2563 

  
5.  หลักสูตรการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

ครั้งที ่ 8/2563 
12  พ.ค.2563 
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ล าดับที่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
คณะกรรมการ

บริหาร 

  

6.  หลักสูตรฝึกอบรม
ประกาศนียบัตรระยะสั้น  
“ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
บริหารงานทางการเมืองและ
กิจการสาธารณะ”  นมส.)   
รุ่นที่  2 

ครั้งที ่ 14/2563 
18  ส.ค.2563 

4. 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

1.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นเชิงปฏิบัติการ 
Powerful  English  
Speeches  :  Training  
the  Trainer 

ครั้งที ่ 1/2563 
21  ม.ค.  2563 

  2.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นโครงการอบรมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ครั้งที ่ 10/2563 
9  มิ.ย.63 

  3.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นโครงการสอบคัดเลือก
และอบรมค่ายภูมิศาสตร์
โอลิมปิก  ประจ าปี  2563  
ค่าย  1 

ครั้งที ่ 10/2563 
9  มิ.ย.63 

  4.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ครั้งที ่ 10/2563 
9  มิ.ย.63 

5 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

1.  หลักสูตรอบรมระยะสั้น
การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของ เสี ย อันตรายส าหรั บ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครั้งที ่ 16/2563 
15  ก.ย.2563 

  2.  หลักสูตรอบรมระยะสั้น
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 

ครั้งที ่ 16/2563 
15  ก.ย.2563 
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ล าดับที่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
คณะกรรมการ

บริหาร 
  3.  หลักสูตรการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เพื่อส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ครั้งที ่ 3/2563 
18  ก.พ.  2563 

  6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรเสริมสร้างผู้น า
ระบบสุขภาพชุมชน   
(ผ.น.ส.ช)  (ระดับ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล  
และหัวหน้างานโรงพยาบาล  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
สาธารณสุขอ าเภอ) 

  ครั้งที ่ 4/2563 
3  มี.ค.  2563 

7 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ 

1.  หลักสูตรฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการการใช้งาน
โปรแกรม  Autodesk  
Revit  ส าหรับงาน
สถาปัตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายใน  :  
BIM  for  Architectural  
and  Interior  
Architectural 

ครั้งที ่ 6/2563 
7  เม.ย.2563 

  2.  หลักสูตรการจัดที่ท างาน
ด้วยตนเองตามหลักฮวงจุ้ย   
ยุค  Disruption 

ครั้งที ่ 16/2563 
15  ก.ย.  2563 

 

8 
คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  
จ านวน  5  หลักสูตร  คือ   
1.  หลักสูตรศิลปะการ
ประกอบอาหารญี่ปุ่น   
 
 

ครั้งที ่ 5/2563 
17  มี.ค.63 
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ล าดับที่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
คณะกรรมการ

บริหาร 
  2.  หลักสูตรศิลปะการ

ประกอบ  อาหารว่างไทย
และขนมไทยโบราณ   

ครั้งที ่ 5/2563 
17  มี.ค.63 

  3.  หลักสูตรศิลปะการ
ประกอบอาหารยุโรป   

ครั้งที ่ 5/2563 
17  มี.ค.63 

  4.  หลักสูตรศิลปะการจัด
ตกแต่งอาหารสไตล์โมเดิร์น   

ครั้งที ่ 5/2563 
17  มี.ค.63 

  5.  หลักสูตรปรับลักษณ์
เปลี่ยนลุค  บุคลิก  Click  
for  Success 

ครั้งที ่ 5/2563 
17  มี.ค.63 

9 คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการบริการวิชาการแก่
โรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก  คณะวิทยาศาสตร์  
ประจ าปี  2563  จ านวน  
127  หลักสูตร  โดย
ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตร์  
จ านวน  4  ภาควิชา  (  7  
สาขาวิชา)  ประกอบด้วย 
1.  ภาควิชาคณิตศาสตร์  
จ านวน  58  หลักสูตร 
2.  ภาควิชาฟิสิกส์  จ านวน  
23  หลักสูตร 
3.  ภาควิชาชวีวิทยา  
จ านวน  29  หลักสูตร 
4.  ภาควิชาเคมี  จ านวน  
17  หลักสูตร 
 

ครั้งที ่ 5/2563 
17  มี.ค.63 
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ล าดับที่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
คณะกรรมการ

บริหาร 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรการเตรียมการและ
การตรวจประเมินภายในเพ่ือ
ขอรับการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล  ISO  
14001:2015 

ครั้งที ่ 4/2563 
3  มี.ค.  2563 

11 
 

ศูนย์วิจัยและการศึกษา
บรรพชีวินวิทยา 

1.  หลักสูตรการท า
แบบจ าลองไดโนเสาร์ 

ครั้งที่7/2563 
28  เม.ย.2563 

  2.  หลักสูตรพัฒนาเทคนิค
การเป่าแก้วเชิงวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่7/2563 
28  เม.ย.2563 

  3.  หลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์   

ครั้งที่7/2563 
28  เม.ย.2563 

12 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
หลักสูตรการอบรมวาดภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
บุคคลทั่วไป 

ครั้งที ่ 15/2563 
1  ก.ย.  2563 

13 
สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

1.  หลักสูตรอบรมนัก
โหราศาสตร์เบื้องต้น 
 

ครั้งที ่ 7/2563 
28  เม.ย.2563 

  2.  หลักสูตรหัดอ่านอักษร
โบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น 

ครั้งที ่ 7/2563 
28  เม.ย.2563 

  3.  หลักสูตรการท าขันหมาก
เบ็งเบื้องต้น 

ครั้งที ่ 7/2563 
28  เม.ย.2563 

14 
คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

1.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้ น โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ   หลักสูตรการ
ผลิตภาพยนตร์  :  Film  
Production 

ครั้งที ่ 16/2563 
15  ก.ย.2563 
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ล าดับที่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ชื่อหลักสูตร 
คณะกรรมการ

บริหาร 
  2.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะ

สั้นโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  หลักสูตร  “การ
พัฒนาศักยภาพด้าน  Digital  
Literacy  เพ่ือป้อนสู่
อุตสาหกรรมดิจิทัล  (Digital  
Literacy  for  Industry  
4.0  “CompTIA  Cloud  
Essentials”) 
 

ครั้งที ่ 16/2563 
15  ก.ย.2563 
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บทที่  3 

 

การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จของการปฏิบัติงานในรอบปี  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

  1.  การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ให้หน่วยงานภาครัฐ  
ทุกหน่วยงาน  ได้จัดท าค ารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โดยก าหนดให้คณะ / หน่วยงาน  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับอธิการบดี  ภายใต้กรอบและทัศนะการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยให้มีการติดตาม  ประเมินผลตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และแนวทาง 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ของกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งรับผิดชอบ
จ านวน  19  ตัวชี้วัด  ผลการประเมินจากคณะกรรมการได้คะแนน  4.8000 แสดงดังตาราง 
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ตาราง  21  การประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ กองทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 10.00      5.0000  0.5000  

  1.1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 10.00      5.0000  0.5000  

    1.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (มมส 1.1.2 จ านวน
หลักสูตรที่มีความโดดเด่น) 

2.00  5 5 5.0000  0.1000  

    1.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (มมส 1.1.4 ระดับ
ความส าเร็จของรายวิชาหรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนใน
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)) 

2.00  5 5 5.0000  0.1000  

    1.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (มมส 1.1.3 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน
หรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ) 

2.00  5 5 5.0000  0.1000  
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

    1.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (มมส 1.1.5 จ านวน
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
(E-Learning) หรือ แบบ Digital) 

2.00  5 5 5.0000  0.1000  

    1.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (มมส 5.1.3 (มมส 
5.1.3.1) (มมส 5.1.3.2)) 

2.00  5 5 5.0000  0.1000  

2) ภารกิจหลักหน่วยงาน 40.00      4.5000  1.8000  

  2.1 ) ภารกิจหลักหน่วยงาน 40.00      4.5000  1.8000  

    2.1.1) ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้มีรายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้นที่จะเปิดสอน
ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

4.00  5 5 5.0000  0.2000  

    2.1.2) ระดับความส าเร็จของการออกเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษาผ่านเครื่องออกเอกสารอัตโนมัติ  (Kiosk) 

4.00  5 5 5.0000  0.2000  
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

    2.1.3) รอ้ยละของจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี   ที่
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการรับ  ปีการศึกษา 2563 

4.00  70 101.61  5.0000  0.2000  

    2.1.4) ร้อยละของจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ที่
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการรับ  ปีการศึกษา 2563   

4.00  30 47.94  5.0000  0.2000  

    2.1.5) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริการ
ตามความคาดหวังของผู้รับบริการกองทะเบียนและ
ประมวลผล 

4.00  5 5 5.0000  0.2000  

    2.1.6) ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลความ
คาดหวัง/  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.00  5 5 5.0000  0.2000  

    2.1.7) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการยื่น
ค าร้องผ่านระบบเครือข่าย  Internet  ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4.00  5 5 5.0000  0.2000  

    2.1.8) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ (มมส 5.1.1) 

4.00  5 5 5.0000  0.2000  
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

    2.1.9) ร้อยละความส าเร็จแผนลดรายจ่าย  
(มมส 5.3.1) 

4.00  2 0.00  0.0000  0.0000  

    2.1.10) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ไฟฟ้า/ขยะ/น้ า (มมส 7.1.1) 

4.00  5 5 5.0000  0.2000  

3) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/ งานเชิงรุก 50.00      5.0000  2.5000  

  3.1 ) ความโดดเด่นของหน่วนงาน/ งานเชิงรุก 50.00      5.0000  2.5000  

    3.1.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ
ติดตามผลการเรียนและให้ค าปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี
ที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิต  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

12.50  5 5 5.0000  0.6250  

    3.1.2) ระดับความส าเร็จของการลดขั้นตอนการยื่น
แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาช้า 

12.50  5 5 5.0000  0.6250  

    3.1.3) ระดับความส าเร็จของการลดขั้นตอน
กระบวนงานการรายงานตัวนิสิตใหม่ 

12.50  5 5 5.0000  0.6250  
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

    3.1.4) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา  Mobile  
Application ส าหรับระบบบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12.50  5 5 5.0000  0.6250  

รวม 19 ตัวช้ีวัด 100.00        4.8000  
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   จากผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ  
กองทะเบียนและประมวลผล  จึงได้จัดท าผลการประเมินจากปีงบประมาณ  2560 – 2563 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการแสดงดังตาราง 
 

ตาราง  22  เปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 – 2563 
 

ปี พ.ศ. จ านวนตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ระดับคุณภาพ 

2560 25  ตัวชี้วัด 4.8000 ดีเด่น 
2561 18  ตัวชี้วัด 4.9500 ดีเดน่ 
2562 22  ตัวชี้วัด 5.0000 ดีเด่น 
2563 19  ตัวชี้วัด 4.8000 ดีเด่น 

 

 2.  การบริหารความเสี่ยงและการความคุมภายใน  
  ผลการด าเนินการการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า   
   ประเด็นความเสี่ยงท่ี  1  ไม่สามารถออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาผ่านเครื่องออก
เอกสารอัตโนมัติ (Kiosk) ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ได้
อย่างครบถ้วนและท าให้ความเสี่ยง ลดลงจนหมดไป 
   ประเด็นความเสี่ยงท่ี  2  ระบบการยื่นค าร้องผ่านระบบเครือข่าย Internet ส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่สมบูรณ์  ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วนและท าให้ความเสี่ยง ลดลงจนหมดไป 
   ประเด็นความเสี่ยงท่ี  3  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank)  ไม่ถึงร้อยละ 50 ของคณะที่เปิดท าการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบสามารถได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ได้ท าให้ความเสี่ยง เท่าเดิม 
แต่ยังมีผลการด าเนินงานบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จและมความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ ากองทะเบียนและประมวลผลมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่และ
ก าหนดให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในประเด็นความเสี่ยง “แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและระบบสารสนเทศส าหรับคลังหน่วยกิต  (Credit Bank)  
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ” 
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  ทั้งนี้ มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และต้องน าไปด าเนินการจัดท าการบริหารความเสี่ยงต่อ 
ในปีต่อไป จ านวน 1  ประเด็นความเสี่ยง คือ แนวปฏิบัติการด าเนินงานส าหรับคลังหน่วยกิตและระบบ
สารสนเทศส าหรับคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
  ผลการด าเนินงานควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
   กองทะเบียนและประมวลผล ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน  พ.ศ. 2563 ด้วยวิธกีารที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ. 2561 และประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการ
ควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2563 เป็นไปตามระบบ 
การควบคุมที่มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน  
   อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญในด้านการด าเนินงาน ด้าน
สารสนเทศเรื่อง  แผนการด าเนินงานปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (DATABASE SERVER) 
   จากผลการประเมินดังกล่าวกองทะเบียนและประมวลผลจะด าเนินการปรับปรุงการ
ควบคุมโดยก าหนดไว้ในแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจ าปี  
พ.ศ.  2563 เรียบร้อยแล้ว  
 
 3.  งานการเงินและงบประมาณ 
  3.1  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้รับอนุมัติจัดสรร 
งบประมาณ  จ านวน  11,433,610  บาท  มีการเบิกจ่ายจ านวน 6,400,242.45  บาท  และผูกพันไว้  
จ านวน   4,242,958 บาท  รวมเป็นเงินที่เบิกจ่ายและผูกพันไว้ จ านวน  10,643,200.45  บาท   
(ข้อมูล ณ วันที่ 11  กันยายน  2563) 
  3.2  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  จ านวน  3,957,234  บาท   
  3.3  มีผลการเบิก-จ่าย  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2563  อยู่ที่ร้อยละ  55.98  รายละเอียดแสดงดังตาราง 
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ตาราง  23 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
 

งบรายจ่าย 

สรุปผลการใช้งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมา
ณที่ได้รับ
จัดสรร 
2563 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
ของเงิน

เหลือจ่าย 

ร้อยละ 

ของการ
เบิกจ่าย 

(บาท) (บาท) (บาท) 

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 11,145,910 6,400,2452.45 4,860,881.55 44.02 55.98 

1.  งบบุคลากร 1,208,200 1,107,480.00 100,720 8.64 91.36 

2.  งบด าเนินงาน 9,704,000 4,162,274.33 4,229,910.55 43.59 42.89 

    2.1  ค่าตอบแทน 560,000 206,100 90,200 16.11 36.80 

    2.2  ค่าใช้สอย 8,754,000 2,898,178.05 4,026,058.95 45.99 33.11 

    2.3  ค่าวัสด ุ 390,000 125,272 16,245 4.17 32.12 

3.  งบลงทุน 401,410 373,430 27,980 6.97 93.03 

 * ค่าครภุัณฑ ์ 401,410 373,430 27,980 6.97 93.03 

4.  งบอุดหนุน 120,000 - 120,000 100.00 0.00 

  โครงการรับรายงานตัวนสิิต 120,000 - 120,000 100.00 0.00 

ข้อมูล ณ วันที่  11  กันยายน  2563 
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 4.  งานพัสดุ 
  กองทะเบียนและประมวลผล  มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

ที่ รายการ 
จ านวน  
(นับ) 

จัดหา 
โดยวิธ ี

วันเดือนปี  ที่ด าเนินการ 

จัดซื้อ/จ้าง 
 

ลงนามใน
สัญญา 

การส่งมอบ 

1 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  
ขนาดไม่น้อยกว่า  150  นิว้ 

1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

3 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 5 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ม.ค. 2563 ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครือ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

5 โต๊ะท างานผู้บริหาร 1  ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

6 เก้าอี้ท างานผู้บริหาร  1  ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

7 ชุดรับแขก  1  ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

8 ตู้เอกสารสูงบนโล่ล่างบานเปิด 1  หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

9 แผงพาร์ทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย 1  ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 

10 จ้างท าปกปริญญาบัตร 1  งาน วิธีคัดเลือก ต.ค. 2562 พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 

11 จ้างพิมพ์หนังสือพธิีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ประจ าปกีารศึกษา  
2561 - 2562 

1  งาน วิธีคัดเลือก ต.ค. 2562 พ.ย. 2562 พ.ย. 2562 

12 จ้างพิมพ์คู่มือนิสิต  ปีการศึกษา  
2563  จ านวน  4  รายการ 

1  งาน วิธีคัดเลือก พ.ค. 2563 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 

13 จ้างปรับปรุงระบบทะเบียน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1  งาน วิธีเฉพาะเจาะจง ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 ก.ค. 2562 
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 5.  งานบริหารธุรการ 
  กองทะเบียนและประมวลผล  มีการด าเนินงานบริหารธุรการ  โดยการน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน  และระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน  
โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  มีผลการด าเนินงานการรับส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  รวมจ านวน  7,025 ฉบับ  รายละเอียดดังนี้ 
   5.1  ส่งออกหนังสือภายใน จ านวน  2,218  ฉบับ 
   5.2  ออกเลขหนังสือภายใน จ านวน  2,218  ฉบับ 
   5.3  จัดเก็บหนังสือราชการส่งออกภายใน ,ส่งออกภายนอก ,ค าสั่ง ,ประกาศ   
จ านวน 2,318  ฉบับ 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 

จัดท าโดย   
กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ที่ปรึกษา   
รองศาสตราจารย์อรวิชญ์  กุมพล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
นายสวัสดิ์  วชิระโภชน์             ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
นางสังวาล ศิริ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
นางนัยนา  ดรชัย                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

 

ข้อมูล 
นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางวลัญชพร  ฆารไสว   นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
นางโรชินี  ทุ่นทอง   นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางกนกวรรณ  เวียงสงค์   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นายอมต  ชุมพล    นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
นางสาวสิริณัฏฐ์  ประกอบสุขยิ่ง  นักวิชาการศึกษา 
 

ออกแบบปก  
 นายจักรี  ตั้นภูมี  นักวิชาการศึกษา 
   
ปีที่พิมพ ์  
  กันยายน  2563 



 


