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คํานํา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 30 กันยายน 2554 ทั้งนี้ การดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดสิ้นสุดการดําเนินงานไปแลว
มหาวิท ยาลัยจึ ง ไดมีก ารประเมิน และทบทวนผลการดํา เนินงานของรอบปที่ ผานมา ซึ่ง ได นํามาสู
การปรับปรุงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 -2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2555)
ใหเ หมาะสมและสอดคลองกับ นโยบายรัฐบาลและสภาวการณปจ จุบัน ซึ่งการบริหารมหาวิทยาลัย
ภายใตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มหาวิทยาลัยจะตองมีการกําหนด
ทิศทาง และเปาหมายใหสอดคลองกับสิ่งที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนกลไลการดําเนินงานใหมุงสูผลผลิต
ที่มีคุณภาพ ประกอบกับการปรับปรุงเกณฑวัดผลที่สะทอนคุณภาพอยางแทจริง ดังนั้น การมองอนาคต
การศึกษาจึงไมมีรูปแบบที่ชัดเจน แตมหาวิทยาลัยตองเตรียมความพรอมทุกดาน และพยายามสราง
ความรวมมือกันในการจัดการศึกษากับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ตระหนักถึงบทบาทและหนาที่
ของตนเองเปนสําคัญ และยึดหลักธรรมาภิบ าลในการบริหารและการปฏิบัติง าน เพื่อใหเปนองคก ร
แห ง การเรี ย นรู ที่ มี ค วามสุ ข บรรลุ เ ป า หมายตามที่ กํ า หนด และที่ สํ า คั ญ สามารถตอบสนองต อ
ความตองการและเปนที่พึ่ง ของสังคมและประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งการปรับ ปรุงแผนกลยุท ธนั้นไดมี
ตัวแทนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคสวนไดเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง มีการ
เสนอขอความเห็นชอบแผนตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และไดเสนอ
แผนกลยุทธตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งไดรับอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 10/2555
วันที่ 26 ตุลาคม 2555
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจักไดนําแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 -2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2555) ไปใชเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงาน ซึ่งจะสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไดในอนาคต

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชัย สมัปปโต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 – 2559
(ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2555)
ปรัชญา
ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
วิสัยทัศน
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามเป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด อั น ดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษา 1 ใน 10 ของประเทศ และได รั บ การยอมรั บ เป น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ชุ ม ชนอั น ดั บ 1
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คําอธิบายวิสัยทัศน :
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 10 มหาวิทยาลัยแรก
ของประเทศ จากการจัดอันดับของสถาบันหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
2) มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน อันดับ 1 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปนที่พึ่งของชุมชนและภาคสวนตางๆ
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ด ว ยการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อั ต ลั ก ษณ ใ นการช ว ยเหลื อ สั ง คมและชุ ม ชน
ผานกระบวนการบูร ณาการการเรี ยนการสอน การวิจั ย การให บ ริ ก ารวิช าการ และการทํา นุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหยั่งยืน
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความ
เหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน
4) อนุรัก ษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒ นาศิล ปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอีสาน
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คานิยมองคกร
TAKASILA
T = Teamwork (การทํางานเปนทีม)
A = Advanced Technology (การใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ)
K = Knowledge and Local based (การนําองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชใหเกิดประโยชน)
A = Accountability (การไดรับการยอมรับ)
S = Student - Centered (การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ)
I = Integrity (การเปนผูมีความซื่อสัตยตอหนาที่ องคกร และประเทศชาติ)
L = Learning Organization (การเปนองคกรแหงการเรียนรู)
A = Academic Networking (การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตรที่ 2 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใช
ประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมปิ ญญาทองถิ่น
ไปใชประโยชนอยางยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ
1) รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ไมนอยกวารอยละ 80
2) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล
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ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ
คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของผูใชงานและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.1) หลักสูตรตองปรับปรุงและพัฒนา
1.1.1.1) รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
และพัฒนาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
1.2) อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถ
บูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยาง
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
1.2.1) หลักสูตรตองพัฒนาทักษะและเทคนิค 1.2.1.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการ
การสอนของอาจารย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อมุงพัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีทักษะการคิด
การวิเคราะห มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม
1.2.1.2) รอยละของหลักสูตรที่มีการ
แกไขปญหาได และเปนคนดีมีคุณธรรม
บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
โดยการบูรณาการสอนกับการวิจัย บริการ
หรือการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
1.3) อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาทั้งในดาน
การเรียน กิจกรรม และการดํารงชีวิตของนิสิต
1.3.1) อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและ
1.3.1.1) รอยละของคณะวิชาที่มีระบบและ
ความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาทั้งในดาน กลไกการใหคําปรึกษาแกนิสิต
การเรียน กิจกรรม และการดํารงชีวิตของนิสิต
1.4) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตรงตามความตองการของผูใชงานและ
สังคม มีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก
1.4.1) นิสิตระดับปริญญาตรีตองผานการ
1.4.1.1) รอยละของนิสิตที่มีการฝก
ฝกประสบการณกบั สถานประกอบการของ
ประสบการณกับสถานประกอบการของ
ภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในหรือตางประเทศ
ภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในหรือตางประเทศ
1.4.1.2) รอยละของนิสิตที่แตละคณะวิชา
สงออกไปศึกษาดูงานหรือฝกงานใน
ตางประเทศ

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100
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เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559
1.4.2) หลักสูตรตองพัฒนานิสิตใหมีความ
1.4.2.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนา ≥80 ≥85 ≥90 100
พรอมดานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ นิสิตใหมีความพรอมทักษะการสื่อสารดวย
และ/หรือภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3
หรือ ญี่ปุน)
(จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)
1.4.2.2) รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนา ≥50 ≥60 ≥70 ≥80
สื่อการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาอื่นดวยรูปแบบตางๆ
1.4.3) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการ
1.4.3.1) ระดับความสําเร็จของการ
5
5
5
5
ทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ ดําเนินงานการทดสอบความสามารถ
ของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา (MSU English ทางดานภาษาอังกฤษของนิสิตกอนสําเร็จ
Exit – Exam)
การศึกษา (MSU English Exit – Exam)
1.4.3.2) รอยละของนิสิตชั้นปสุดทายที่สอบ 10 20 30 40
ผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศ
1.4.4) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการ
1.4.4.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 5
5
5
5
ทดสอบความรูความสามารถดานเทคโนโลยี การทดสอบความรูความสามารถดาน
สารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จ
(MSU IT Exit-Exam)
การศึกษา (MSU IT Exit-Exam)
1.4.4.2) รอยละของนิสิตชั้นปสุดทายที่สอบ 10 20 30 40
ผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จ
การศึกษา
1.5) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย
1.5.1) สงเสริมการใชกิจกรรมนิสิตเปนกลไก 1.5.1.1) รอยละความสําเร็จคณะวิชาที่มีการ ≥80 ≥85 ≥90 100
การบมเพาะความเปนพลเมืองดีของสังคมไทย ดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและ
และสังคมโลก ผานกิจกรรมวิชาการ และ
พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ
พัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน และสงเสริมจิตสาธารณะ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และสุขภาวะ
อนามัย กิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริม
มหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.5.2) เสริมสรางเอกลักษณนิสิตใหมีจิตอาสา 1.5.2.1) รอยละของชมรมที่มีการดําเนิน
และอุทิศตนเพื่อสังคม ดวยรูปแบบกิจกรรม กิจกรรมหนึง่ ชมรมหนึ่งกิจกรรม
หนึ่งชมรมหนึ่งกิจกรรม (One Club One
Activity; OCOA) โดยทํางานเพื่อแกปญหา
ของสังคม/ชุมชน และเสริมสรางการพัฒนา
นิสิตใหเปนผูที่มีทักษะการคิด วิเคราะห
มีภาวะผูนําทํางานเปนทีม และแกไขปญหาได

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559
≥70 ≥75 ≥80 ≥85

ยุทธศาสตรที่ 2 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

2.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (University Social
Responsibility) ดวยการเปนที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริม
ใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน
2.1.1) หลักสูตร(รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ 2.1.1.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการ
(ตรี-โท-เอก)) ตองพัฒนานวัตกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
ใหบริการวิชาการแกชุมชน ภายใตโครงการ
1 หลักสูตร 1 ชุมชน (One Program One
Community; OPOC)
2.1.2) หลักสูตรตองนําองคความรูที่ไดจากการ 2.1.2.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการนําผล
บริการวิชาการแกชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบ ความรูและประสบการณจากการใหบริการ
การเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/
วิชาการ (โครงการบริการวิชาการ) มาใชใน
หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา และสื่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
เผยแพรความรูสูสังคม
วิจัย

≥80 ≥80 ≥80 ≥80

≥80 ≥80 ≥80 ≥80

2.2) มหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคม
และชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา 2.2.1.1) จํานวนคณะ/หนวยงานที่มีกิจกรรม/ ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
ศักยภาพภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ หรือ
หรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคมและเศรษฐกิจ ภาษาอาเซียน หรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และ
และเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนทั่วไป
นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
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ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชน
ใหกับชุมชนและสังคม
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

3.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ
แตกตางจากสถาบันอื่น
3.1.1) คณะตองมีหนวยวิจัยเฉพาะทางเพื่อ
3.1.1.1) รอยละของคณะวิชาที่มีหนวยวิจัย
สรางเอกลักษณและความโดดเดนของคณะ
เฉพาะทาง
หรือหลักสูตร
3.1.2) หลักสูตรนําองคความรูที่ไดจากการ
3.1.2.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการนํา
วิจัย/งานสรางสรรค กลับไปพัฒนารูปแบบ
องคความรูที่ไดจากการวิจัย/งานสรางสรรค
การเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพรเพื่อ ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ
นําไปใชประโยชน
ตํารา ผลิตสื่อเผยแพรเพื่อนําไปใชประโยชน
3.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ
3.2.1) คณะวิชาตองมีผลงานวิจัย/งาน
3.2.1.1) รอยละของงบประมาณเงินทุนวิจัย
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ ที่เพิ่มขึ้น ไมนอยกวาปที่ผานมา
ที่มีมาตรฐานที่ปรากฏในฐานขอมูลที่ไดรับ
3.2.1.2) รอยละผลงานวิจัยหรืองาน
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
สกอ และ/หรือถูกนําไปอางอิง (Citation)
ของอาจารย
3.2.1.3) รอยละของผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตอ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
3.2.1.4) รอยละของผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
3.2.1.5) รอยละของบทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
3.2.2) คณะตองมีการสรางเครือขายและความ 3.2.2.1) รอยละของคณะที่มีการทําโครงการ
รวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือตางประเทศ
หรือกิจกรรมรวมกับเครือขายและความ

70

80

90

100

80

80

80

80

10

10

10

10

≥20 ≥30 ≥40 ≥50

100 100 100 100

100 100 100 100

≥10 ≥12 ≥15 ≥20

≥70 ≥80 ≥90 100
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เปาประสงค/กลยุทธ
(One Faculty One Research Network;
OFORN)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

รวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

4.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ
ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
4.1.1.1) รอยละของคณะ/หนวยงานที่มี
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง แผนกลยุทธที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
กับอัตลักษณจุดเนนของมหาวิทยาลัย และ
นโยบายของชาติ
4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผูบริหาร 4.1.2.1) รอยละความสําเร็จของหนวยงาน
และบุคลากรทุกระดับดวยหลักธรรมาภิบาล ที่มีการประเมินของผูบริหารตั้งแตระดับดี
(3.75) ขึ้นไป
4.1.3) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
4.1.3.1) รอยละความสําเร็จของคณะ/
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน หนวยงานที่มีการดําเนินงานการบริหาร
ใหตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
จัดการความเสี่ยงผานเกณฑระดับดี (3.75)
ขึ้นไป
4.1.4) พัฒนาระบบการจัดการความรูมาเปน 4.1.4.1) รอยละของคณะวิชาทีม่ ีการนํา
สวนหนึ่งของการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก การจัดการความรูไปใชในการพัฒนาองคกร
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (KM to LO)
4.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
4.2.1) กําหนดใหอาจารยทุกคนที่มีวุฒิต่ํากวา 4.2.1.1) รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตองไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจากฐานเดิม(ที่ผานมา)
หรือยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตาม
4.2.1.2) รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนง
เงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากฐานเดิม(ปที่ผานมา)
4.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคงยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
4.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีความ 4.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
มั่นคง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนตอ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต
การพัฒนามหาวิทยาลัย

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

6

6

6

6

12

12

12

12

5

5

5

5
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เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

4.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุม
พันธกิจ รองรับการบริหารจัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา
4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและ
4.4.1.1) จํานวนฐานขอมูลตามยุทธศาสตร
1
2
2
2
สารสนเทศที่ทันสมัย และครบถวนทุก
ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนาหรือ
ยุทธศาสตร และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงใหสามารถใชรวมกันไดทั้ง
สามารถเชื่อมโยงถึงกันและใชรวมกันได
มหาวิทยาลัย
ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา
4.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก และนําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ
4.5.1) การสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อคุณภาพ 4.5.1.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมิน ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและ
ภายในอยางตอเนื่อง โดยการบูรณาการ
คณะวิชาที่รับรองโดยตนสังกัด
การประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก ใหเกิดเปนวัฒนธรรม
องคกรแหงคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

5.1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุก
เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล
5.1.1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ 5.1.1.1) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับ
มาตรฐาน เพื่อเขาสูการประเมินขององคกร คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/
ระดับนานาชาติ
การวิจัย/การพัฒนาสถาบันสูสากล/การ
เผยแพรขอมูลขาวสารสูสากลจากองคกร
ระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 4 แหง
5.1.2) คณะตองแลกเปลี่ยนอาจารย/
5.1.2.1) รอยละของคณะที่มีอาจารย/
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียง
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาติเพื่อมารวมงานสอนและ/ ในระดับนานาชาติเพื่อมารวมงานสอน
หรือวิจัย
และ/หรือวิจัย

4

4

4

4

100 100 100 100
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เปาประสงค/กลยุทธ
5.1.3) คณะตองสรางเครือขายกับผูใชบัณฑิต
ทั้งภาครัฐและเอกชน (Faculty-Employer
Network; FEN) เพื่อการเพิ่มโอกาสการได
งานทําของบัณฑิต
5.1.4) คณะตองเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ
สัมมนา ฝกอบรมทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
5.1.3.1) รอยละของคณะที่มโี ครงการ
กิจกรรมรวมกับเครือขายกับผูใชบัณฑิต
ทั้งภาครัฐและหรือเอกชน

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559
100 100 100 100

5.1.4.1) รอยละของคณะที่เปนหรือรวมเปน ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
เจาภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

6.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
6.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 6.1.1.1) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับ
ตามเกณฑมาตรฐานของ Green University เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
Ranking
6.1.2) สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีใหแกนิสิต
ในดานบริโภคอาหาร ดานความปลอดภัย
และดานสรางเสริมสุขภาพอยางมีสุขลักษณะ
ที่ดี

6.1.2.1) ระดับคุณภาพความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนิสิตที่มีตอการพัฒนา
สุนทรียภาพและสิ่งแวดลอม

1 ใน 1 ใน 1 ใน 1 ใน
10 10 10 10
ของ ของ ของ ของ
ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ

≥3.75 ≥3.75 ≥3.75 ≥3.75
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ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชน
อยางยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2556 2557 2558 2559

7.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
และสากล
7.1.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองอนุรักษ 7.1.1.1) รอยละของหลักสูตรระดับ
≥80 ≥80 ≥80 ≥80
ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ปริญญาตรีที่มีการจัดทําโครงการ 1 หลักสูตร
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 1 ศิลปวัฒนธรรม
ตามนโยบาย 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม
(One Program One Cultural Activity;
OPOA)
7.1.2) สงเสริมและสนับสนุนการเปน/การรวม 7.1.2.1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปน
5
5
5
5
เปนเจาภาพงานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา หรือรวมเปนเจาภาพงานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น เพื่อนําไปสูการเปนสวนหนึ่งของ
หรือภูมิปญญาทองถิ่น ในระดับชาติหรือ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2015 นานาชาติ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ
สอดคลองกับความตองการของผูใชงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.1) หลักสูตรตองปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไป โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเปน ทุกคณะ/ทุกหลักสูตร/
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทุกภาควิชา/
แหงชาติ (TQF) และ/หรือผานการรับรองจาก (กองทะเบียนฯ)
สภาวิชาชีพ
โครงการสงเสริมใหความรูการจัดทํารายงาน คณะ/หลักสูตรที่มีหลักสูตร
การประเมินตนเองตามมาตรฐาน AUN-QA ตามขอตกลงของประชาคม
อาเซียน2015/(กองทะเบียนฯ)
1.2) อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับการวิจัย
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
1.2.1) หลักสูตรตองพัฒนาทักษะและเทคนิคการ โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน ทุกคณะ/อาจารยทุกคน
สอนของอาจารย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อมุง ของอาจารย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(สํานักศึกษาทั่วไป/
พัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีทักษะการคิด การวิเคราะห
กองทะเบียน)
มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม แกไขปญหาได และเปน
คนดีมีคุณธรรม โดยการบูรณาการสอนกับการวิจัย
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3) อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียน กิจกรรม และการดํารงชีวิต
ของนิสิต
1.3.1) อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความ โครงการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
ทุกคณะ/อาจารยทุกคน/
รับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียน
(กองทะเบียนฯ)
กิจกรรม และการดํารงชีวิตของนิสิต
1.4) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม มีศักยภาพในการแขงขันใน
สังคมโลก
1.4.1) นิสิตระดับปริญญาตรีตองผานการ
1) โครงการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาใหมี
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ฝกประสบการณกับสถานประกอบการของภาครัฐ รายวิชาสหกิจศึกษาที่ไปฝกประสบการณกับ ทุกหลักสูตร /
หรือเอกชน ทั้งในหรือตางประเทศ
สถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน
(กองทะเบียนฯ)
ทั้งในหรือตางประเทศ
MAHASARAKHAM UNIVERSITY
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เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

2) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตศึกษาดูงาน
ตางประเทศ
1.4.2) หลักสูตรตองพัฒนานิสิตใหมีความพรอม
โครงการพัฒนานิสิตใหมีความพรอมทักษะ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ดานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือ การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และภาษา
ทุกหลักสูตร/(บัณฑิต
ภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)
อาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)
วิทยาลัย/สํานักศึกษาทั่วไป)
1.4.3) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบ โครงการทดสอบความสามารถทางดาน
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนิสิตกอน ภาษาอังกฤษของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา ทุกหลักสูตร/(บัณฑิต
สําเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam)
(MSU English Exit – Exam)
วิทยาลัย/สํานักศึกษาทั่วไป)
1.4.4) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบ โครงการการทดสอบความรูความสามารถ
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จ ทุกหลักสูตร/
นิสิตกอนสําเร็จการศึกษา (MSU IT Exit-Exam) การศึกษา (MSU IT Exit-Exam)
(สํานักคอมพิวเตอร)
1.5) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย
1.5.1) สงเสริมการใชกิจกรรมนิสิตเปนกลไกการ 1) กิจกรรมวิชาการ และพัฒนาทักษะ
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
บมเพาะความเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคม การเรียนรูและนวัตกรรม
ทุกหลักสูตร/
โลก ผานกิจกรรมวิชาการ และพัฒนาทักษะ
2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และสงเสริม (กองกิจการนิสิต)
การเรียนรูและนวัตกรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน จิตสาธารณะ
และสงเสริมจิตสาธารณะ กิจกรรมกีฬาและ
3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และ
นันทนาการ และสุขภาวะอนามัย กิจกรรมรักษ
สุขภาวะอนามัย
สิ่งแวดลอม และสงเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว และ 4) กิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริม
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยสีเขียว
5) กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.5.2) เสริมสรางเอกลักษณนิสิตใหมีจิตอาสาและ โครงการสงเสริมกิจกรรมหนึ่งชมรมหนึ่ง
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
อุทิศตนเพื่อสังคม ดวยรูปแบบกิจกรรมหนึ่งชมรม กิจกรรม (One Club One Activity;
ทุกหลักสูตร /
หนึ่งกิจกรรม (One Club One Activity; OCOA) OCOA)
(กองกิจการนิสิต)
โดยทํางานเพื่อแกปญหาของสังคม/ชุมชน และ
เสริมสรางการพัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีทักษะการคิด
วิเคราะห มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม และแกไข
ปญหาได
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

2.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) ดวยการเปนที่พึ่งทางวิชาการ
ของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน
2.1.1) หลักสูตร(รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ(ตรี-โท- โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (One
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
เอก)) ตองพัฒนานวัตกรรมการใหบริการวิชาการ Program One Community; OPOC)
ทุกหลักสูตร/
แกชุมชน ภายใตโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
(กองสงเสริมการวิจัยฯ)
(One Program One Community; OPOC)
2.1.2) หลักสูตรตองนําองคความรูที่ไดจากการ
โครงการสงเสริมการบูรณาการการบริการ ทุกคณะ/ทุกหลักสูตร /
บริการวิชาการแกชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
(กองสงเสริมการวิจัยฯ)
การเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร
การเขียนหนังสือ ตํารา และสื่อเผยแพรความรู
สูสังคม
2.2) มหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
1) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
สํานักศึกษาทั่วไป/
ศักยภาพภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน หรือ และภาษาอาเซียน
ศูนยพัฒนาภาษา/
ศิลปวัฒนธรรม หรือสังคมและเศรษฐกิจเพื่อพัฒนา 2) โครงการผลิตเอกสาร/ขอมูลและ/หรือ
ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
ศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป การแพรขอมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชน
ใหกบั ชุมชนและสังคม
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

3.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอื่น
3.1.1) คณะตองมีหนวยวิจัยเฉพาะทางเพื่อสราง 1) โครงการคณะหนึ่งหนวยวิจัย (One
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
เอกลักษณและความโดดเดนของคณะหรือหลักสูตร Faculty One Research Unit; OFORU) ทุกหลักสูตร/
2) โครงการพัฒนาศูนยวิจัย/หนวยวิจัยเพื่อ (กองสงเสริมการวิจัยฯ)
ความเปนเลิศเพื่อรองรับการเปน Boutique
University
3.1.2) หลักสูตรนําองคความรูที่ไดจากการวิจัย/
โครงการสงเสริมการนําองคความรูจากการ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
งานสรางสรรค กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการ วิจัย/งานสรางสรรค ไปพัฒนารูปแบบการ ทุกหลักสูตร/
สอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ เรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร
(กองสงเสริมการวิจัยฯ)
ตํารา ผลิตสื่อเผยแพรเพื่อนําไปใชประโยชน
การเขียนหนังสือ ตํารา
MAHASARAKHAM UNIVERSITY
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เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

3.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือขาย
การวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ
3.2.1) คณะวิชาตองมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรใน
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน วารสารวิชาการที่ไดมาตรฐานในระดับชาติ ทุกหลักสูตร/
ที่ปรากฏในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับใน
หรือนานาชาติ
(กองสงเสริมการวิจัยฯ)
ระดับชาติหรือนานาชาติจาก สกอ. และ/หรือ
ถูกนําไปอางอิง (Citation)
3.2.2) คณะตองมีการสรางเครือขายและความ
โครงการสงเสริมการสรางเครือขายและความ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
รวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือตางประเทศ (One รวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือตางประเทศ ทุกหลักสูตร/
Faculty One Research Network; OFORN)
(One Faculty One Research Network; (กองสงเสริมการวิจัยฯ)
OFORN)

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

4.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ 1) โครงการจัดทําแผนกลยุทธ และ
คณะ/สถาบัน/สํานัก /
แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับอัตลักษณจุดเนน แผนปฏิบัติราชการ
(ศูนยประกันฯ)
ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ
2) โครงการสํารวจการผลการพัฒนา
อัตลักษณ และเอกลักษณมหาวิทยาลัย
3) โครงการติดตามและประเมินผลแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ
4) โครงการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ
4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผูบริหารและ โครงการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร
คณะ/สถาบัน/สํานัก /
บุคลากรทุกระดับดวยหลักธรรมาภิบาล
(กองการเจาหนาที่)
4.1.3) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุม 1) โครงการบริหารความเสี่ยง-ควบคุม
ทุกคณะ/หนวยงาน /
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ใหตอบสนอง
ภายใน
(ศูนยประกันฯ/
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
2) โครงการตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายใน)
4.1.4) พัฒนาระบบการจัดการความรูมาเปนสวน โครงการสงเสริมการจัดการความรู
ทุกคณะ/บุคลากรทุกคน/
หนึ่งของการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ศูนยประกันฯ)
มหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
(KM to LO)
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เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

4.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
4.2.1) กําหนดใหอาจารยทุกคนที่มีวุฒิต่ํากวา
1) โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทาง
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ปริญญาเอกตองไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือ วิชาการ
อาจารยทุกคน /
ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามเงื่อนไขของ 2) โครงการสงเสริมการศึกษาตอ
(กองการเจาหนาที่)
ระบบบริหารงานบุคคล
4.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคงยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
4.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีความ
1) โครงการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ทุกคณะ/หนวยงาน /
มั่นคง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนตอการ
2) โครงการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
(กองคลังฯ)
พัฒนามหาวิทยาลัย
3) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
การเงินการคลัง
4) โครงการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
4.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการของ
องคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา
4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและ สํานักคอมฯ/กองแผนงานฯ /
สารสนเทศที่ทันสมัย และครบถวนทุกยุทธศาสตร สารสนเทศมหาวิทยาลัย
กองคลังฯ/กองสงเสริมการ
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมโยง
วิจัยฯ/กองทะเบียนฯ/
ถึงกันและใชรวมกันไดทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับ
กองการเจาหนาที/่
การบริหารจัดการขององคกร และการประกัน
(สํานักคอมฯ/กองแผนงาน)
คุณภาพการศึกษา
4.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก และนําไปสูการจัด
อันดับสถาบันในระดับนานาชาติ
4.5.1) การสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อคุณภาพ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกหลักสูตร/ทุกคน /
อยางตอเนื่อง โดยการบูรณาการการประกัน
(ศูนยประกันฯ)
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรแหงคุณภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนา
เปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

5.1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและ
เกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล
5.1.1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ
โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล
ทุกคณะ/ทุกหลักสูตร/
มาตรฐาน เพื่อเขาสูการประเมินขององคกรระดับ
(งานวิเทศสัมพันธฯ)
นานาชาติ
5.1.2) คณะตองแลกเปลี่ยนอาจารย/ผูเชี่ยวชาญ โครงการแสวงหาอาจารย/ผูเชี่ยวชาญ
ทุกคณะ /
ชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อ ชาวตางประเทศ
(งานวิเทศสัมพันธฯ)
มารวมงานสอนและ/หรือวิจัย
5.1.3) คณะตองสรางเครือขายกับผูใชบัณฑิต
โครงการสงเสริมการสรางเครือขายกับผูใช ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทั้งภาครัฐและเอกชน (Faculty-Employer
บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน
ทุกหลักสูตร/
Network; FEN) เพื่อการเพิ่มโอกาสการไดงานทํา
(กองบริการการศึกษา)
ของบัณฑิต
5.1.4) คณะตองเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม ทุกคณะ/(งานวิเทศสัมพันธฯ
สัมมนา ฝกอบรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ ทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ
กองวิจัยฯ, กองการ
เจาหนาที่)

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

6.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัย ทุกคณะ/หนวยงาน/
ตามเกณฑมาตรฐานของ Green University
สีเขียว
(กองอาคารสถานที่)
Ranking
6.1.2) สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีใหแกนิสิตในดาน โครงการสงเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกนิสิตและ ทุกคณะ/
บริโภคอาหาร ดานความปลอดภัย และดานสราง บุคลากร
(กองอาคารสถานที่)
เสริมสุขภาพอยางมีสุขลักษณะที่ดี
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ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่น
ไปใชประโยชนอยางยั่งยืน
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/
(ผูประสานงานหลัก)

7.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
7.1.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองอนุรักษ
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ทุกคณะ/ทุกหลักสูตร/
ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
(One Program One Cultural Activity; (กองสงเสริมการวิจัยฯ)
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
OPOCA)
ตามนโยบาย 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งผลิตภัณฑ
ทุกคณะ/
(One Program One Cultural Activity; OPOCA) (One District One Product); ODOP)
(กองสงเสริมการวิจัยฯ)
โครงการฮีต 12 คลอง 14
ทุกคณะ/
(กองสงเสริมการวิจัยฯ)
7.1.2) สงเสริมและสนับสนุนการเปน/การรวมเปน โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
กองสงเสริมการวิจัยฯ/
เจาภาพงานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น สูการเปนสวนหนึ่งของ
สถาบันวิจัยศิลปะฯ/
เพื่อนําไปสูการเปนสวนหนึ่งของประชาคมสังคม ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
คณะวิชา/ (กองสงเสริมการ
และวัฒนธรรมอาเซียน 2015
วิจัยฯ/สถาบันวิจัยศิลปะฯ)
โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมฯ/สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ/ (สํานักคอมฯ/
สถาบันวิจัยศิลปะฯ)
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ภาคผนวก
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สรุปเปรียบเทียบการปรับปรุงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 – 2559 (เดิม)
กับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 – 2559 (ใหม)
------------------------------------------------วิสัยทัศน
เดิม
เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 10
ของประเทศ และไดรับการยอมรับเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”

ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
การจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1 ใน 10 ของประเทศ และไดรับการยอมรับเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ
เดิม
1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุงเนนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหม
และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและนําไปใชประโยชน
ตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางความ
รวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอีสาน

ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม
1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุงเนนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหม
และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใช
ประโยชนตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อให
ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอีสาน
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คานิยมองคกร
เดิม
T : Teamwork
มีความรวมมือ มีการ
ทํางานเปนทีมและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
A : Advance
มีความกาวหนาทางดาน
Technology
เทคโนโลยีทั้งการเรียน
การสอนและการบริหาร
จัดการ
K : Knowledge - มีการแลกเปลี่ยนและ
Local based
ถายทอดองคความรู
ทองถิ่น
A : Accountability มีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอหนาที่
ของตนเองและผูอื่น
S : Student จัดการเรียนการสอนแบบ
Centered
ใหนักเรียนเปนศูนยกลาง
I : Integrity
มีอัตลักษณของตัวตน
ที่มาจากความซื่อสัตย
และความซื่อตรง
L : Learning
เปนองคกรแหงการเรียนรู
Organization
A : Academic
เปนองคกรการสราง
networking
เครือขายทางวิชาการ

ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม
T = Teamwork
การทํางานเปนทีม

A = Advanced
Technology

การใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ

K = Knowledge
and Local based

การนําองคความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชให
เกิดประโยชน
A = Accountability การไดรับการยอมรับ

S = Student centered
I = Integrity

L = Learning
organization
A = Academic
Networking

การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การเปนผูมีความซื่อสัตย
ตอหนาที่ องคกร และ
ประเทศชาติ
การเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
การสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร (เดิม)
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต
การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑมาตรฐาน
และการจัดอันดับสากล

ยุทธศาสตรที่ 2 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและ
บริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 การมุงเนนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต
การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม
เกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล
รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
ยุทธศาสตรที่ 2 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและ
บริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูแ ละ
พัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชน
ใหกับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณของ
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และ
(Green University)
รักษสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใช
ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
ประโยชนอยางยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรม
ในระดับชาติและสากล
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เปาประสงค / กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ
คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงค 1) ทุกหลักสูตรไดมาตรฐานและ
ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ

กลยุทธ
1) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ
2) พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยหรือเหมาะสม
เพื่อสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
3) พัฒนาหรือนําเขาหลักสูตรการเรียนการสอนสําเร็จรูป
ที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
4) เปดหลักสูตรนานาชาติ (เนนประเทศเพื่อนบานลุม
แมน้ําโขง) เชน ลาว เวียดนาม กัมพูชา
เปาประสงคที่ 2) อาจารยผูสอนมีศักยภาพจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
1) รวมมือกับภาคเอกชนและหนวยงานตางๆ ในการ
เตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนออกสูการทํางาน
2) เพิ่มรูปแบบการเรียนการพัฒนาความรูใหกับกลุม
คนทํางาน
เปาประสงคที่ -

กลยุทธ
-

เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
เปาประสงคที่ 1.1 หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรอง
ของสภาวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
กลยุทธ
1.1.1) หลักสูตรตองปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด

เปาประสงคที่ 1.2 อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับ
การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยาง
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1.2.1) หลักสูตรตองพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของอาจารย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อมุงพัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีทักษะ
การคิดการวิเคราะห มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม แกไขปญหาได
และเปนคนดีมีคุณธรรม โดยการบูรณาการสอนกับการวิจัย
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 1.3 อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความ
รับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียน กิจกรรม
และการดํารงชีวิตของนิสิต
กลยุทธ
1.3.1) อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการ
ใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียน กิจกรรม และการดํารงชีวิต
ของนิสิต
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เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงคที่ 3) ไดบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน

เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
เปาประสงคที่ 1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม มีศักยภาพในการ
แขงขันในสังคมโลก
กลยุทธ
กลยุทธ
1) สงเสริมรูปแบบการเรียนการสอนเนนใหคิดและปฏิบัติ 1.4.1) นิสิตระดับปริญญาตรีตองผานการฝกประสบการณกับ
2) สงเสริมการเรียนการสอนดวยขอมูลที่ทันสมัยทันตอ
สถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในหรือตางประเทศ
สถานการณ ใชเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัยในการ
1.4.2) หลักสูตรตองพัฒนานิสิตใหมีความพรอมดานทักษะ
เรียนการสอน
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ
3) ใหอาจารยหรือหนวยงานอื่นๆ ซึ่งเปนผูมีประสบการณ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมารวมในการเรียน
1.4.3) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบความสามารถ
การสอน
ทางดานภาษาอังกฤษของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา (MSU English
4) สงเสริมใหอาจารยพัฒนาองคความรูและความสามารถ Exit – Exam)
ในการสอนอยางตอเนื่อง
1.4.4) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบความรูความ
สามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา
(MSU IT Exit-Exam)
เปาประสงคที่ 4) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปน
เปาประสงคที่ 1.5 เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดี
คนดี ชวยเหลือสังคม มีความมุงมั่นและภาคภูมิใจ
ของสังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ
ในสถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สอดคลองกับอัตลักษณ
ของนิสิตมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
กลยุทธ
1) ผลิตนิสิตและบัณฑิตที่สอดคลองตามอัตลักษณของ
1.5.1) สงเสริมการใชกิจกรรมนิสิตเปนกลไกการบมเพาะความ
มหาวิทยาลัย
เปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ผานกิจกรรมวิชาการ
2) รณรงคและสรางคานิยมในการเปนคนดี มีคุณธรรม
และพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม กิจกรรมบําเพ็ญ
จริยธรรม และชวยเหลือสังคม
ประโยชน และสงเสริมจิตสาธารณะ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
3) สงเสริมใหนิสิตและบัณฑิตมีความมุงมั่น อดทน และ
และสุขภาวะอนามัย กิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริม
มีจิตอาสาเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.5.2) เสริมสรางเอกลักษณนิสิตใหมีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อสังคม
ดวยรูปแบบกิจกรรมหนึ่งชมรมหนึ่งกิจกรรม (One Club One
Activity; OCOA) โดยทํางานเพื่อแกปญหาของสังคม/ชุมชน และ
เสริมสรางการพัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีทักษะการคิด วิเคราะห
มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม และแกไขปญหาได
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ยุทธศาสตรที่ 2 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงคที่ 1) เปนที่พึ่งดานการเรียนรูและวิชาการ
ของสังคมและชุมชนเปาประสงคที่ 2) เกิดความรวมมือ
กับเครือขายมหาวิทยาลัยและองคกรทั้งในและ
ตางประเทศ
กลยุทธ
1) พัฒนาระบบงานบริการวิชาการ
2) ใหบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตองการ
ของสังคมและชุมชน
3) สงเสริมการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
4) สงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติ
เนนการทํากิจกรรมในชุมชน

เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
เปาประสงคที่ 2.1 มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม (University Social Responsibility) ดวยการ
เปนที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริม
ใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน
กลยุทธ
2.1.1) หลักสูตร(รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ(ตรี-โท-เอก))
ตองพัฒนานวัตกรรมการใหบริการวิชาการแกชุมชน ภายใต
โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (One Program One
Community; OPOC)
2.1.2) หลักสูตรตองนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ
แกชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา และสื่อเผยแพรความรู
สูสังคม
เปาประสงคที่ 3) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งและ เปาประสงคที่ 2.2 มหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งในการเตรียม
เปนที่พึ่งของภาคสวนตางๆ ในการสรางความพรอมเขาสู ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาค
ประชาคมอาเซียน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ
กลยุทธ
1) ผนึกกําลังรวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และสรางเครือขาย 2.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ศิลปวัฒนธรรม สังคมและ
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชน
ในอาเซียน
ทั่วไป
2) เปนศูนยกลางใหคําปรึกษาและบริการวิชาการ
ดานอาเซียนใหแกประชาชนและภาคสวนตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชน
ใหกับชุมชนและสังคม
เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงคที่ 1) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
ตอยอดไปสูเชิงพาณิชยได
กลยุทธ
1) สรางระบบและกลไกที่สนับสนุนการวิจัย
2) รวมมือกับภาคเอกชนสรางงานวิจัยเชิงพาณิชย

เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงาน
ที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอื่น
กลยุทธ
3.1.1) คณะตองมีหนวยวิจัยเฉพาะทางเพื่อสรางเอกลักษณและ
ความโดดเดนของคณะหรือหลักสูตร
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เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
3) สงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคา 3.1.2) หลักสูตรนําองคความรูที่ไดจากการวิจัย/งานสรางสรรค
เชิงพาณิชย และเผยแพรสูสาธารณชน
กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร
การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพรเพื่อนําไปใชประโยชน
เปาประสงคที่ 2) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ชวย
พัฒนาสังคมและทองถิ่นในระดับสากล
กลยุทธ
1) สรางระบบและกลไกที่สนับสนุนการวิจัย
2) รวมมือกับภาคเอกชน/ภาคประชาสังคมสรางงานวิจัย
ที่ชวยพัฒนาสังคมและทองถิ่น
3) สงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ชวยพัฒนา
สังคมและทองถิ่น และเผยแพรสูสาธารณชน
เปาประสงคที่ 3) เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของ เปาประสงคที่ 3.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
อาจารยใหสามารถทํางานรวมกับนักวิจัยภายนอก
ทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ
และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือ
ตางประเทศ
กลยุทธ
กลยุทธ
1) สรางนักวิจัยใหมและพัฒนานักวิจัยเดิมใหมีศักยภาพสูง 3.2.1) คณะวิชาตองมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
อยางตอเนื่อง
ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานที่ปรากฏในฐานขอมูลที่ไดรับการ
2) เพิ่มงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพรในระดับสากล ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก สกอ และ/หรือถูกนําไป
อางอิง (Citation)
3.2.2) คณะตองมีการสรางเครือขายและความรวมมือดานการวิจัย
ทั้งในหรือตางประเทศ (One Faculty One Research Network;
OFORN)
เปาประสงคที่ 4) เกิดความรวมมือดานการวิจัยกับองคกร
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหงานวิจัยแพรหลาย
กลยุทธ
1) สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
2) สรางพันธมิตรรวมกับหนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ
3) เพิ่มชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงคที่ 1) เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
เปาประสงคที่ 4.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกร
ที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
กลยุทธ
1) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
2) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง
ราชการใหสอดคลองกับอัตลักษณจุดเนนของมหาวิทยาลัย และ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
นโยบายของชาติ
3) พัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ
ดวยหลักธรรมาภิบาล
4.1.3) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน ใหตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
4.1.4) พัฒนาระบบการจัดการความรูมาเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู (KM to LO)
เปาประสงคที่ 4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
กลยุทธ
4.2.1) กําหนดใหอาจารยทุกคนที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกตองไป
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล
เปาประสงคที่ 2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอยางมี เปาประสงคที่ 4.3 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลัง
ธรรมาภิบาล
ที่มั่นคงยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
กลยุทธ
1) พัฒนาการบริหารจัดการดานคาใชจาย
4.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีความมั่นคง
2) พัฒนาการบริหารจัดการดานรายได
มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
เปาประสงคที่ 3) มีระบบการบริหารการเงินอยางยั่งยืน
กลยุทธ
1) บริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ในทุกระดับ
2) สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงคที่ 4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มีขอมูลที่
ครบถวน ถูกตองและสามารถเชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ
และเพียงพอตอการวิเคราะหตัดสินใจของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน
กลยุทธ
1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2) มีฐานขอมูลที่ทันสมัย และครบถวนทุกยุทธศาสตร และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได

เปาประสงคที่
-

เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
เปาประสงคที่ 4.4 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
ครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหาร
จัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ
4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย
และครบถวนทุกยุทธศาสตร และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สามารถเชื่อมโยงถึงกันและใชรวมกันไดทั้งมหาวิทยาลัย เพือ่
รองรับการบริหารจัดการขององคกร และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
เปาประสงคที่ 4.5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษา
เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
และนําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ
กลยุทธ
4.5.1) การสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อคุณภาพ และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง โดยการบูรณา
การการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรแหงคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล
เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงคที่ 1) เปนที่รูจักและเกิดการยอมรับและ
เชื่อมั่นในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
1) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหทันสมัย
ตรงกลุมเปาหมาย
2) สรางจุดเดนเฉพาะดานของมหาวิทยาลัย
3) ประสานความรวมมือกับโรงเรียนและสถาบันวิชาชีพ
ตางๆ
4) สนับสนุนทุนการศึกษาหรือสวัสดิการอื่นๆ
5) สรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครอง

เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
เปาประสงคที่ 5.1 มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อใหมหาวิทยาลัย
เปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล
กลยุทธ
5.1.1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อเขา
สูการประเมินขององคกรระดับนานาชาติ
5.1.2) คณะตองแลกเปลี่ยนอาจารย/ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมารวมงานสอนและ/หรือวิจัย
5.1.3) คณะตองสรางเครือขายกับผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและ
เอกชน (Faculty-Employer Network; FEN) เพื่อการเพิ่ม
โอกาสการไดงานทําของบัณฑิต
5.1.4) คณะตองเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา
ฝกอบรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ
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เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงคที่ 2) เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
1) สนับสนุนใหนิสิตเขาไปฝกปฏิบัติกับหนวยงานภาคธุรกิจ
2) สนับสนุนใหนิสิตมีกิจกรรมตางๆที่ชวยเหลือชุมชนและ
สังคม
3) จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูและเตรียมความพรอมกอนจบ
การศึกษา
4) สนับสนุนการสรางความไดเปรียบใหกับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 3) ชุมชนและสังคมใหการยอมรับใน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
1) ประชาสัมพันธความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
2) เสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ในระดับภูมิภาคและประเทศ
3) เสนอตัวเปนศูนยกลางของภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสภาวิชาชีพหรือหนวยงาน
ของรัฐ
4) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมความรวมมือตางๆ กับ
บุคคลหรือหนวยงานที่มีชื่อเสียง

เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
-

-

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม
เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงค 1) เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
University) ของการจัดอันดับโดย University of
Indonesia (UI)
กลยุทธ
1) สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของบุคลากร ในการ
ประหยัดพลังงาน
2) พัฒนา และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานรวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
3) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย

เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
เปาประสงคที่ 6.1 มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
6.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ
มาตรฐานของ Green University Ranking
6.1.2) สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีใหแกนิสิตในดานบริโภคอาหาร
ดานความปลอดภัย และดานสรางเสริมสุขภาพอยางมี
สุขลักษณะที่ดี
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ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชน
อยางยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม)
เปาประสงค / กลยุทธ (ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม)
เปาประสงคที่ 1) ทํานุ บํารุง และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เปาประสงคที่ 7.1 มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง
ขนมธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่น
เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
และสากล
กลยุทธ
กลยุทธ
1) สงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน/การวิจัย
7.1.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง
เพื่อการทํานุ บํารุง และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ตามนโยบาย 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม
2) ปลูกฝงใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรักและภาคภูมิใจ
(One Program One Cultural Activity; OPOA)
ในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
เปาประสงคที่ 2) ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นไดนําไปใชสรางมูลคาเพิ่มเพื่อใหคงอยู
อยางยั่งยืน
กลยุทธ
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม
2) พัฒนาและสงเสริมศักยภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3) เกิดความมีสวนรวมกับชุมชนและ
ทองถิ่น
กลยุทธ
กลยุทธ
1) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับชุมชน
7.1.2) สงเสริมและสนับสนุนการเปน/การรวมเปนเจาภาพ
และทองถิ่นในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
งานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น เพือ่ นําไปสูการเปน
2) สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน สวนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2015
3) สนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและเครือขาย
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
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ขั้นตอนการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 – 2559
(ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2555)
เสนอผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ

แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 – 2559
ประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ
วันที่ 5 ตุลาคม 2555

ไมเห็นชอบ

เสนอแผนกลยุทธฯ ตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ในวาระพิเศษ
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12 ตุลาคม
2555 พิจารณาใหความเห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมอนุมัติ

เสนอแผนกลยุทธฯ ตอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 26 ตุลาคม 2555
พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

ถายทอดแผนฯ สูบุคลากรทุกระดับ /เผยแพร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

MAHASARAKHAM UNIVERSITY

30

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2555)

MAHASARAKHAM UNIVERSITY

31

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2555)

MAHASARAKHAM UNIVERSITY

32

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2555)

MAHASARAKHAM UNIVERSITY

33

