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 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2555 - 2558  ให้สอดคล้องกับแผน 
การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555  2558  (ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2554)  และให้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  
แล้วนําเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปี และให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ 
ในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 
 ทั้งนี้  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  (พ.ศ. 2555–2558)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้บูรณาการภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการ
บริหารประเทศ โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และโครงการ
ยุทธศาสตร์ พร้อมกับเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายเชิงนโยบายในแผนบริหารราชการแผ่นดิน และความ
คาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถ
เทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได้ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558)  
ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการเพื่อแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ ชัดเจนและผลักดันให้ 
การดําเนินการในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  สามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มกราคม  2555 
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ปรัชญา  : 

 ผู้มีปัญญา  พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน  (พหูนํ  ปณฺฑิโต  ชีเว) 
 
วิสัยทัศน์  : 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10  ของประเทศ และ
ได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 คําอธิบายวิสัยทัศน ์ :   
               1)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 
หมายถึง  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยแรกของประเทศ  จากการจัดอันดับ
ของสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ   
  2)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน อันดับ 1  
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นที่พ่ึงของชุมชนและภาคส่วน
ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
ผ่านกระบวนการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้
ย่ังยืน 
 
ค่านยิมองค์กร   : TAKASILA 
 

T =   Teamwork 
A =   Advanced Technology 
K =   Knowledge-Local based 
A =   Accountability 
S =   Student- centered 
I =   Integrity 
L =   Learning organization 
A =   Academic  Networking 

 

ปรัชญา  ปรัชญา  วิสยัทัศน์  วิสยัทัศน์  ค่านยิมองค์กร  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ค่านยิมองค์กร  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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พันธกิจ  : 
 1) จัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา และการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานและมคีุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
 2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหมแ่ละมคีณุภาพ ในทุกสาขาวิชาเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและนําไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม   
 3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับ 
 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของอีสาน  
 

ยุทธศาสตร ์: 

 เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
อุดมศึกษาแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  1)  ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมยัตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับสากล   
  2)  ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
  3)  ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มใหกั้บชุมชนและสังคม 
  4)  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพและยกระดับการบริหาร 
ธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
  5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไ้ด้รับการยอมรับและพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล   
  6)  ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว    
  7)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนาํทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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แสดงความเชือ่มโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558)   ยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    
ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  และเป้าประสงค์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน (55-58) 

นโยบายที่  4 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวง 

การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 
  โดยใช้ความรู้เปน็ฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว 

(Green University)  
 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้
การเรียนการสอนที่ทนัสมัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานและการ

จัดอันดับสากล 

ส่งเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมภาพลักษณ ์
ของมหาวทิยาลัยให้ได้รบั
การยอมรับและพฒันา 

เป็นมหาวิทยาลยั 
ในระดับสากล 

 

พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และยกระดับการบริหาร 

ธรรมมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ 
 มหาวิทยาลัย 

1) เป็นที่รู้จักและเกิดการ
ยอมรับและเชื่อมั่นในการ
เข้ามาศึกษาในหาวิทยาลัย 
2) เกิดการยอมรับและ
เชื่อมั่นในคุณภาพของบณัฑิต
ที่จบจากมหาวิทยาลยั 
3) ชุมชนและสังคมให้การ
ยอมรับในศักยภาพของ
มหาวิทยาลยั 
 

1)  ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน
และผ่านการรับรองของสภา
วิชาชีพ 
2)  ได้บัณฑิตที่มคีุณภาพ 
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
3) อาจารย์ผูส้อนมีศักยภาพ
จัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัย 
เป็นคนดี ช่วยเหลอืสังคมมีความ
มุ่งมั่นและภาคภูมิใจในสถาบัน  
 

1) เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้
และวิชาการของสังคมและ
ชุมชน 
2) เกิดความรว่มมอืกับ
เครอืข่ายมหาวิทยาลัยและ
องค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
3) เพื่อให้มหาวทิยาลยัมี
ความเข้มแข็งและเป็นทีพ่ึ่ง
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
สร้างความพรอ้มเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 
 

1) ทํานุ บํารุง  และ
อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
ขนมธรรมเนียมและภูมิ
ปัญญาภมูิท้องถิ่น 
2) ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนยีม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
นําไปใช้สร้างมลูคา่เพิม่  
เพื่อให้คงอยูอ่ยา่งยั่งยืน 
3) เกิดความมสี่วนรว่มกับ
ชุมชนและทอ้งถิ่น 

1 เป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว (Green 
University)  
ของการจัดอันดับโดย 
University of 
Indonesia (UI) 

 

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
สกอ. 

การยกระดับคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

การศึกษาและวิจยั 
เพื่อทํานุบาํรุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

การสร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

การพัฒนาขีดความ 
สามารถของประเทศ 
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

 การพัฒนาระบบบริหารจดัการและ
กฎหมายด้านการศึกษา 

นโยบายที่  8 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการชั้นนํา 

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน 

มุ่งเน้นงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้กับชุมชนและสังคม 

1) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่สามารถต่อยอดไปสู่เชิง
พาณิชย์ได้ 
2) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
ช่วยพัฒนาสังคมและทอ้งถิ่น 
3) เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยของอาจารย์ให้
สามารถทาํงานร่วมกันกับ
นักวิจัยภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4) สร้างความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ เพือ่ให้งานวิจัย
แพร่หลายในระดับสากล 

1) เกิดการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
2) มีระบบบริหารการเงนิ
อย่างยั่งยื่น (Strategic 
Budgeting) 
3) มหาวิทยาลยัมีการ
บริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาล 
4) มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมยัครบถ้วนถูกต้อง 
และเชือ่มโยงครอบคลุม
พันธกิจ 

นโยบายที่ 1 
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 

การปลุกจิตสาํนึกและกระตุ้นให้เกดิ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ   
และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผู้มีปัญาพึง 

เป็นอยู่เพื่อมหาชน 

เป็นที่พึ่ง 
สังคม/ชุมชน 

สมศ./ สกอ./ 
มมส 

Ranking MSU 
/Green U 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการ
สอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และการจัดอันดับสากล 

 

ผลิตบัณฑิต 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
วิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

บริการวิชาการ 

มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

 

วิจัย 

ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

ทํานุบํารุงฯ 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น

มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 

ภาพลักษณ์/สู่สากล 

1)  ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานและผา่นการรับรอง
ของสภาวิชาชีพ 
2)  ได้บัณฑิตที่มคีุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
3) อาจารย์ผูส้อนมีศักยภาพจัดการเรียนการสอน
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
4) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัย 
เป็นคนดี ช่วยเหลอืสังคมมีความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจ
ในสถาบัน  
 

1) เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับและเชื่อมั่น
ในการเข้ามาศึกษาในหาวิทยาลยั 
2) เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของ
บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลยั 
3) ชุมชนและสังคมให้การยอมรับใน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 

1) เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคม
และชุมชน 
2) เกิดความรว่มมอืกับเครือขา่ยมหาวิทยาลัยและ
องค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
3) เพื่อให้มหาวทิยาลยัมีความเข้มแข็งและเป็นที่
พึ่งของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างความพรอ้มเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
 

1) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีส่ามารถต่อยอดไปสู่ 
เชิงพาณิชยไ์ด้ 
2) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ช่วยพฒันาสังคมและ
ท้องถิ่น 
3) เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์ให้
สามารถทาํงานร่วมกันกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรทั้งใน
และต่างประเทศ  เพื่อให้งานวิจัยแพร่หลายใน
ระดับสากล 

1) เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2) มีระบบบริหารการเงนิอย่างยั่งยื่น 
(Strategic Budgeting) 
3) มหาวิทยาลยัมีการบริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาล 
4) มีระบบสารสนเทศทีท่ันสมยัครบถ้วนถูกต้อง 
และเชือ่มโยงครอบคลุมพันธกิจ 

พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University) 

1 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว (Green 
University) ของการจดัอันดับโดย University 
of Indonesia (UI) 
 

ภาพลักษณ์/สู่สากล การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการที่ด ี

 
พัฒนาระบบบริหารการเงิน 

อย่างยั่งยืน 
บริหารจัดการ 

อย่างมีธรรมาภิบาล 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1) มีระบบสารสนเทศทีท่ันสมยัครบถ้วนถูกต้อง 
และเชือ่มโยงครอบคลุมพันธกิจ 
 
 

1) มหาวิทยาลยัมีการบริหารจัดการอย่างม ี
ธรรมาภิบาล 

1) มีระบบบริหารการเงนิอย่างยั่งยื่น (Strategic 
Budgeting) 

 

1) เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบตัมิหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปรัชญา ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยูเ่พื่อมหาชน 

วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พันธกิจ 1.จัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา  
และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

2.สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่และมีคุณภาพ ในทุกสาขาวิชาเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับ 

4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและนบธรรมเนียม
ประเพณีของอีสานทุกภาคส่วน  และ
สามารถตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร ์ 1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภายใต้การเรียนการสอน 
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล  

2.เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการชั้นนําใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.มุ่งเน้นงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
และสังคม 

4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และยกระดับการบริหาร
ธรรมมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

5.การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับ
การยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับ
สากล  

6.พัฒนาสู่
มหาวิทยาลัย
สีเขียว  

6.ส่งเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรมขนบธรรม- 
เนียมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์
1.ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน
และผ่านการรับรองของ
สภาวิชาชีพ 
2.อาจารย์ผู้สอนมีศัยกภาพ
จัดการเรียนการสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
4. เพื่อให้นิสิตของ
มหาวิทยาลัยเป็นคนดี   
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ช่วยสังคม  

1.เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้
และวิชาการของสังคมและ
ชุมชน 
2. เกิดความร่วมมือกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยและ
องค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
ความเข้มแข็ง  และเป็นที่
พึ่งของภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การสร้างความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

1.มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่สามารถต่อยอดไปสูเ่ชิง
พาณิชย์ได ้
2. มีผลงานวิจัย/ นวัตกรรม 
ที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการ
วิจัยให้อาจารย์สามารถทํางาน
ร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ 
4. เกิดความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ  เพื่อให้งานวิจัย
แพร่หลายในระดับสากล 

1.เกิดการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบการบริหาร
การเงินอย่างยั่งยืน 
3. มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาล 
4. มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง
และเชื่อมโยงครอบคลุม
พันธกิจ 

1.เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green 
University) ของการ
จัดอันดับโดย 
University of 
Indonesia (UI) 

1. เป็นที่รู้จักและเกิดการ
ยอมรับและเชื่อมั่นในการ
เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
2. เกิดการยอมรับและ
เชื่อมั่นในคุณภาพของ
บัณฑิตที่จบจาก
มหาวิทยาลัย 
3. ชุมชนและสังคมให้การ
ยอมรับในศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

1.ทํานุ บํารุงและอนุรักษ์  
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นําไปใช้
สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 
3. เกิดความมีร่วมร่วมกับ
ชุมมชนและท้องถิ่น 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10  ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัย 
เพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

Strategy MAP  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/โครงการ-กิจกรรม/ประมาณการงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปี 2555 - 2558 
 

ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนทีท่ันสมยัตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดบัสากล 906.22 1,157.09 1,068.31 938.27 4,069.89  

เป้าประสงคท์ี ่1.1 ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ       

1.1.1) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 

1,408 1,462 1,395 1,777 3,539 2,258 2,058 9,632 1) พัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกในการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน และได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ 
2) ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทุกคนได้
ศึกษาทั้งในระบบการ 
ศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา 
3) สร้างเครือข่าย
โรงเรียนสัมพันธ์ 
4) ผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
5) ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อรองรับ
การเข้าสู่อาเซียน 
6) ส่งเสริมการสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

1) โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

217.06 162.43 166.16 170.12 715.78 คณะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/ 
กองทะเบียนฯ/ 
กองบริการฯ 

1.1.2) จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 

3,912 - 2,587 2,085 2,085 2,085 2,085 8,340      

1.1.3) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 

12,617 - 7,754 10,528 10,831 8,763 8,590 38,712       

1.1.4) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ* 

472 860 426 542 911 571 717 2,741 2) โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

86.27 99.70 60.14 62.07 308.18 คณะด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ/ 
กองทะเบียนฯ/ 
กองบริการฯ 

1.1.5) จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ* 

971 - 631 552 572 572 572 2,268       

1.1.6) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ* 

4,435 - 2,291 2,801 2,871 2,572 2,613 10,857       

1.1.7) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์* 

6,514 6,093 3,352 4,222 10,209 5,769 5,370 25,570 3) โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านสังคมศาสตร์ 

455.65 518.75 546.14 575.17 2,095.72 คณะด้านมนุษย- 
ศาสตร์และสังคม- 
ศาสตร์/ 
กองทะเบียนฯ/ 
กองบริการฯ 

1.1.8) จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ด้านสังคมศาสตร์* 

8,722 - 5,750 5,320 5,235 5,290 5,310 21,155       

1.1.9) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ด้านสังคมศาสตร์* 

28,408 - 18,837 26,743 28,046 23,614 22,710 101,113       

1.1.10) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์* 

- - - 48 48 48 48 192 4) โครงการผลิตแพทย์
และพยาบาลเพิ่ม 

130.54 345.59 265.24 100.29 841.66 คณะแพทย์ฯ/ 
กองทะเบียนฯ 

1.1.11) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาพยาบาล* 

- - 97 50 50 80 80 260       คณะพยาบาลฯ/ 
กองทะเบียนฯ 
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2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

1.1.12) จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ใหม่สาขาวิชาแพทยศาสตร์* 

49 - 52 60 60 0 0 120        คณะแพทย์ฯ/ 
กองบริการฯ 

1.1.13) จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ใหม่สาขาวิชาพยาบาล* 

124 - 116 80 80 0 0 160        คณะพยาบาลฯ/ 
กองบริการฯ 

1.1.14) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
สาขาวิชาแพทยศาสตร์* 

240 240 291 300 312 264 216 1,092        คณะแพทย์ฯ/ 
กองทะเบียนฯ 

1.1.15) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
สาขาวิชาพยาบาล* 

493 444 448 340 370 320 240 1,270        คณะพยาบาลฯ/ 
กองทะเบียนฯ 

1.1.16) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)** 

- - 31.82 100 100 100 100 100        ทุกคณะ-สถาบัน/ 
กองทะเบียนฯ 
 

1.1.17) ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความ 
สามารถด้านภาษาต่างประเทศ** 

- - 72.27 60 60 60 60 60        ทุกคณะ-สถาบัน/ 
สํานักศึกษาทั่วไป 
 

1.1.18) จํานวนนักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนตามโครงการ* 

2,386 2,907 2,386 2,944 2,944 2,944 2,944 11,776  5) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

16.25 30.10 30.10 30.10 106.55 โรงเรียนสาธิตฯ/ 
กองแผนงาน 

1.1.19) ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม
รายการที่ได้รับการสนับสนุน* 

50 100 85 100 
 

100 100 100 100        

1.1.20) จํานวนนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  
(แท็บเล็ต)* 

 
 
 

- - - 130 130 130 130 520  6) โครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา 

0.44 0.52 0.52 0.52 2.00 โรงเรียนสาธิต/ 
กองแผนงาน 
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2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

เป้าประสงคท์ี่ 1.2 ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน       

1.2.1) ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทํา และประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี **  

60.70 72.93 N/A 100 100 100 100 100 1) ร่วมมือกับภาคเอกชน
และหน่วยงานต่างๆ ใน
การเตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตก่อนออกสู่ 
การทํางาน 
2) สนับสนุนผู้เรียนได้มี
โอกาสในการทํางานและ
สร้างรายได้ตั้งแต่ขณะ
เรียน 
3) พัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยให้กับนิสิต 
4) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและ
จัดหางานทํา 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองแผนงาน 

1.2.2) ร้อยละของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที
จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด* 

75 80 - 80 80 80 80 80       คณะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/ 
กองทะเบียน 

1.2.3) ร้อยละของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด* 

80 80 - 80 80 80 80 80       คณะด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ/กองทะเบียน 

1.2.4) ร้อยละของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด* 

80 80 - 80 80 80 80 80       คณะด้านมนุษย- 
ศาสตร์ฯ/กอง
ทะเบียน 

1.2.5) ร้อยละของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที
ได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะ 
เวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา* 

80 - 78 80 80 80 80 80       คณะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/ 
กองแผนงาน 

1.2.6) ร้อยละของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้ 
งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบการศึกษา* 

 
 

80 - 90.05 83 83 83 83 83       คณะด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ/ 
กองแผนงาน 
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2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

1.2.7) ร้อยละของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ได้งานทําหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก 
จบการศึกษา* 

80 - 72.93 80 80 80 80 80        คณะด้านมนุษย- 
ศาสตร์ฯ/ 
กองแผนงาน 

1.2.8) ร้อยละของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา* 

76.87 77.64 - 75 75 80 80 80        คณะ-สถาบัน/ 
กองแผนงาน 

เป้าประสงคท์ี่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

1.3.1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก** 

35.60 39.39 44.56 46 50 55 60 60 1) พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ในการผลิต
ผลงานวิชาการ 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

1.3.2) ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ** 

43.23 21.91 21.61 25 30 35 40 40 2) จัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่
คณาจารย์ที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

เป้าประสงคท์ี ่1.4  เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นคนดี ช่วยเหลือสงัคม มีความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจในสถาบัน       

1.4.1) ระดับผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย** 

- - - 5 5 5 5 5 1) ผลิตนิสิตและบัณฑิต 
ที่สอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2) รณรงค์และสร้าง
ค่านิยมในการเป็นคนดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม  
และช่วยเหลือสังคม 
3) ส่งเสริมให้นิสิตและ
บัณฑิตมีความมุ่งมัน่ 
อดทน และมีจิตอาสา
เพื่อสังคม  

      คณะ-สถาบัน/ 
กองกิจการนิสิต 

1.4.2) ความพึงพอใจต่อพฤติกรรม 
ตามอัตลักษณ์ของนิสิตของผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง และชุมชน** 

82.42 86.40 80.40 70 80 85 85 85       คณะ-สถาบัน/ 
กองกิจการนิสิต/ 
กองทะเบียนฯ 

1.4.3) ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการสู่ชุมชนที่นํามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย** 

- - - 30 30 30 30 30       คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 :  เป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื รวมทั้งสรา้งความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6.00 10.00 10.00 10.00 36.00  

เป้าประสงคท์ี่ 2.1 : เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและชุมชน       

2.1.1) จํานวนผู้เข้ารับบริการ* 7,900 4,050 5,700 93,000 93,000 93,000 93,000 372,000 1) การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 
2) ให้บริการทางวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้อง 
การของสังคมและชุมชน 

1) ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

6.00 10.00 10.00 10.00 36.00 คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

2.1.2) จํานวนโครง/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม* 

38 48 49 93 93 93 93 372       คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

2.1.3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ* 

87.83 84 87 85 85 90 90 90       คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

2.1.4) ร้อยละของงานบริการ
วิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด* 

46 90 90 85 85 90 90 95 3) ส่งเสริมการจัดตั้ง 
ศูนย์การเรียนรู้ 
4) ส่งเสริมให้อาจารย์
และนิสิตนําความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ เน้นการทํา
กิจกรรมในชุมชน 
 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

2.1.5) ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์* 

 

- - - 80 80 85 85 85       คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

เป้าประสงคท์ี่ 2.2 : เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวทิยาลัยและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ       

2.2.1) จํานวนศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน (ทุกคณะ)** 

- - 20 
คณะวิชา 

20 
คณะวิชา 

20 
คณะวิชา 

20 
คณะวิชา 

20 
คณะวิชา 

20 
คณะวิชา 

1) สนับสนุนการสร้าง
ความร่วมมือด้านบริการ 
วิชาการกับเครือข่าย
ต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2) ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือไปยังภาคเอกชน 
 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

2.2.2) จํานวนกิจกรรมความ 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้าง
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** 

 
 
 

- - - 5 5 5 5 20       คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

เป้าประสงคท์ี่ 2.3 : เพื่อให้มหาวทิยาลัยมีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน       

2.3.1) จํานวนงานให้คําปรึกษา
และบริการวิชาการด้านอาเซียน** 

- - - 5 5 5 5 5 1) ผนึกกําลังร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําและ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆในอาเซียน 
2) เป็นศูนย์กลางให้
คําปรึกษาและบริการ
วิชาการด้านอาเซียน
ให้แก่ประชาชนและภาค
ส่วนต่างๆ 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 17.95 26.32 26.68 27.06 98.01  

เป้าประสงคท์ี่ 3.1 : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้       

3.1.1) จํานวนผลงานวิจัยที่
สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์** 

- - - 10 10 15 15 50 1) สร้างระบบและกลไก
ที่สนับสนุนการวิจัย 
2) ร่วมมือกับภาคเอกชน
สร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
3) ส่งเสริมการนําผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมสู่การ
สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ 

17.95 26.32 26.68 27.06 98.01 คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

เป้าประสงคท์ี่ 3.2 : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น       

3.2.1) ร้อยละของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม** 

30.80 40.10 20.00 20 25 30 35 35 1) สร้างระบบและกลไก
ที่สนับสนุนการวิจัย 
2) ส่งเสริมการนํา

      คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

3.2.2) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณชน** 

- - - 50 50 50 50 200 ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนา
สังคมและท้องถิ่น และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน   

      คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

เป้าประสงคท์ี่ 3.3 : เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์ให้สามารถทํางานร่วมกับนกัวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ       

3.3.1) จํานวนโครงการวิจัย* 40 40 40 53 55 60 60 228 1) ร่วมมือกับภาคเอกชน 
/ภาคประชาสังคมสร้าง
งานวิจัยที่ช่วยพัฒนา
สังคมและท้องถิ่น 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

3.3.2) จํานวนโครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จ* 

16 34 35 48 50 54 54 206 2) เพิ่มงานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถ
เผยแพร่ในระดับสากล 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

3.3.3) ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จในระยะเวลาที่กําหนด* 

60 85 88 90 90 90 90 90       คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

3.3.4) เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งภายใน
ภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา** 

3.3.4.1) กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (บาท/คน) 

75,000 99,361  
 
 
 

77,511 

 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 

240,000 

       คณะ-สถาบัน/ 
หน่วยวิจัย/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

3.3.4.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (บาท/คน) 

  134,751 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000         

3.3.4.3) กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (บาท/คน) 

 
 
 

  113,480 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000         
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

เป้าประสงคท์ี่ 3.4 : เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้งานวิจัยแพร่หลายในระดับสากล       

3.4.1) จํานวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ* 

- 316 146 280 300 300 300 1,180 1) ส่งเสริมการแลก 
เปลี่ยนความรู้กับ
หน่วยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 
2) สร้างพันธมิตรร่วมกับ
หน่วยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 
3) เพิ่มช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อ
เพิ่มการยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

      คณะ-สถาบัน/ 
หน่วยวิจัย/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

3.4.2) จํานวนบทความที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ* 

35.32 20.06 19.38 100 100 100 100 400       คณะ-สถาบัน/ 
หน่วยวิจัย/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

3.4.3) ร้อยละงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่** 

3.4.3.1) กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ร้อยละ) 

37.37 38.16  
 
 

34.39 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

 
 
 

25 

 
 
 

25 

 
 
 

25 

      คณะ-สถาบัน/หน่วย
วิจัย/ 
กองส่งเสริม 
การวิจัยฯ 

3.4.3.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ) 

  34.33 20 20 25 25 25        

3.4.3.3) กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ) 

  23.81 10 10 15 15 15         

3.4.4) จํานวนอาจารย์ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําวิจัยกับ
หน่วยงานวิจัยและสถาบันศึกษาต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ** 

5 27 - 25 25 25 25 100        คณะ-สถาบัน/ 
หน่วยวิจัย/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย       

เป้าประสงคท์ี่ 4.1 : เกิดการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ       

4.1.1) ร้อยละของการสํารวจ
ทัศนคติความพึงพอใจและความ
ผูกพันของพนักงาน (Employee 
Engagement)** 

- - - 80 80 80 80 80 1) พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2) พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหาร

      ทุกหน่วยงาน/ 
กองการเจ้าหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

4.1.2) ระดับความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยง** 

5 5 5 5 5 5 5 5 ความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน 
3) พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้เพื่อนําไป 
สู่การปฏิบัติ 

      ทุกหน่วยงาน/ 
กองแผนงาน 

4.1.3) จํานวนองค์ความรู้หรือ
แนวปฏิบัติที่ดีที่มีการเผยแพร่และ
นํามาปฏิบัติใช้ได้จริง (ทุกคณะ)** 

- - - 20 
คณะ 

20 
คณะ 

20 
คณะ 

20 
คณะ 

20 
คณะ 

      ทุกหน่วยงาน/ 
ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ 

4.1.4) ร้อยละของบุคลากรทุกสาย
งานได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ** 

95.00 82.77 - 80 85 90 95 95       ทุกหน่วยงาน/ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

เป้าประสงคท์ี่ 4.2 : มีระบบการบริหารการเงินอย่างยัง่ยืน       

4.2.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนของกรมบัญชีกลาง
กําหนด** 

- 34.77 60.98 95 95 95 95 95 1) เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

      ทุกหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรเงินแผ่นดิน/
กองคลังฯ 

เป้าประสงคท์ี่ 4.3 : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอยา่งมีธรรมาภิบาล       

4.3.1) บุคลากรทุกระดับมีความ
พึงพอใจของต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

- - - ไม่น้อย
กว่า
3.51 

ไม่น้อย
กว่า
3.51 

ไม่น้อย
กว่า
3.51 

ไม่น้อย
กว่า
3.51 

ไม่น้อย
กว่า3.51 

1) บริหารองค์กรภายใต้
หลักธรรมาภิบาล(Good 
Governance) ในทุก
ระดับ 

      ทุกหน่วยงาน/งาน
การประชุม กองกลาง 

เป้าประสงคท์ี่ 4.4 : มีระบบสารสนเทศที่ทนัสมัย มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ และเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตัดสนิใจ 
ของผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน 

      

4.4.1) ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านสารสนเทศ (IT Master Plan) 

- - - 80 85 90 95 95 1) มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
2) มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
และครบถ้วนทุก
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่ 
สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้

      สํานักคอมพิวเตอร์/ 
กองแผนงาน 

4.4.2) ร้อยละความครบถ้วนของ
ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ ตามองค์ประกอบการ

- - - 80 85 90 95 95       สํานักคอมพิวเตอร์/ 
กองแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

ประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 
ครบทั้ง 9 ประกอบ** 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดบัสากล       

เป้าประสงคท์ี ่5.1 : เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย       

5.1.1) ระดับความสําเร็จของการ
ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นสากล 1 ใน 10 ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศ ภายใน 5 ปี 
โดยการประเมินจาก QSAsian 
University Rankings** 

- - 14 14 13 12 11 10 1) พัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย
ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
2) สร้างจุดเด่นเฉพาะ
ด้านของมหาวิทยาลัย 
3) ประสานความร่วมมือ
กับโรงเรียนและสถาบัน
วิชาชีพต่างๆ 
 

      กองประชาสัมพันธ์
และกิจการ
ต่างประเทศ 

5.1.2) ระดับความสําเร็จของการ
ได้รับการจัดอันดับความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย 1 ใน 10 ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศ ภายใน 5 ปี  
โดยการประเมินจาก SCImago 
Journal & Country Rank** 

- - 11 11 11 11 11 11       กองประชาสัมพันธ์
และกิจการตา่งประเทศ 

5.1.3) ระดับความสําเร็จของการ
ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มี 
การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
บนเว็บไซต์  โดยการจัดอันดับของ 
Webometrics 

- - - 12 12 11 11 11        กองประชาสัมพันธ์
และกิจการตา่งประเทศ 

เป้าประสงคท์ี่ 5.2 : เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย       

5.2.1) ร้อยละของบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาและที่มีงานทํา ได้รับ
เงินเดือนค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์ 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ก.พ. ** 

- - - 85 90 95 100 100 1) สนับสนุนให้นิสิต 
เข้าไปฝึกปฏบิัติกับ
หน่วยงานภาคธุรกิจ 
2) สนับสนุนให้นิสิต 

      ทุกคณะ/ 
กองแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

 มีกิจกรรมต่างๆที่ช่วย 
เหลือชุมชนและสังคม 
3) จัดให้มีกิจกรรมการ
เรียนรู้และเตรียมความ
พร้อมก่อนจบการศึกษา 
4) สนับสนุนการสร้าง
ความได้เปรียบให้กับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงคท์ี ่5.3 : ชุมชนและสังคมให้การยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย       

5.3.1) จํานวนจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  ที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้เป็นเจ้าภาพ** 

- - - 25 25 25 25 100 1) จัดทําสื่อและ
ประชาสัมพันธ์
ความสําเร็จของ
มหาวิทยาลัย 

      ทุกคณะ/  
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

5.3.2) จํานวนรางวัลด้านวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ** 

- - - 20 20 20 20 80 2) เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการในระดับภูมิภาค
และประเทศ 
3)เสนอตัวเป็นศูนย์กลาง 
ของภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ 
สภาวิชาชีพหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
4) ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจกรรมความ

      ทุกคณะ/  
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

5.3.3) จํานวนรางวัลหรือได้รับ
การยกย่องด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ระดับชาติ/นานาชาติไม่
น้อยกว่าปีละ 1 คน/คณะ** 

- - - 20 20 20 20 80       ทุกคณะ/  
กองกิจการนิสิต 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

ร่วมมือต่างๆ กับบุคคล
หรือหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)       

เป้าประสงคท์ี ่6.1 : เป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว (Green University) ของการจัดอันดับโดย University of Indonesia (UI)       

6.1.1) ได้รับการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัยสีเขียว  โดยการจัด
อันดับของ Green University 
ranking** 

- - - 1 ใน 
10 ของ
ประเทศ 

1 ใน 
10 ของ
ประเทศ 

1 ใน 
10 ของ
ประเทศ 

1 ใน 
10 ของ
ประเทศ 

1 ใน 10 
ของ

ประเทศ 

1) สร้างจิตสํานึก และ
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ในการประหยัด
พลังงาน 

      ทุกคณะ/  
กองอาคารสถานที ่

6.1.2) ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน** 

3.5 3.5 5 5 5 5 5 5 2) พัฒนา และปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานรวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคของ
มหาวิทยาลัย 
3) เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
มหาวิทยาลัย 

      ทุกหน่วยงาน/  
กองอาคารสถานที ่

6.1.3) ระดับความสําเร็จของการ
จัดการขยะและของเสีย** 

5 5 5 2 3 4 5 5       กองอาคารสถานที ่

6.1.4) ระดับความสําเร็จของการ
จัดการจราจรและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน** 

 

- - - 2 3 4 5 5       กองอาคารสถานที ่

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 : ส่งเสริมการนําทนุทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภมูิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10.85 15.26 15.70 16.16 57.97  

เป้าประสงคท์ี ่7.1 : ทํานุ บํารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น       

7.1.1) จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ (ทุกคณะ)** 

 

- 10 - 20 
คณะ
วิชา 

20 
คณะ
วิชา 

20 
คณะ
วิชา 

20 
คณะ
วิชา 

20 
คณะวิชา 

1) ส่งเสริมการบูรณาการ
การเรียนการสอน/การ 
วิจัย เพื่อการทํานุบํารุง 
และอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม 

1) ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

10.85 15.26 15.70 16.16 57.97 คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 
/กองกิจการนิสิต 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

7.1.2) จํานวนกิจกรรม/โครงการ 
ในการทํานุบํารุงและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชมรม สโมสร 
องค์การนิสิต** 

- - - 30 30 30 30 120 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญา ท้องถิ่น  
2) ปลูกฝังให้บุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยรักและ
ภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 
/กองกิจการนิสิต 

7.1.3  จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม* 

38 25 38 22 22 22 22 88       คณะ-สถาบัน/กอง
ส่งเสริมการวัจัยฯ/
กองกิจการนิสิต 

7.1.4 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม* 

7,491 2,550 4,200 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000       คณะ-สถาบัน/กอง
ส่งเสริมการวัจัยฯ/
กองกิจการนิสิต 

7.1.5  ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่กําหนด* 

 

40 80 90 100 100 100 100 100       คณะ-สถาบัน/กอง
ส่งเสริมการวัจัยฯ/
กองกิจการนิสิต 

เป้าประสงคท์ี่ 7.2 : ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นําไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน       

7.2.1) ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรม** 

 

- - - 5 5 5 5 5 1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทุนทางวัฒนธรรม 
2) พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      คณะ-สถาบัน/
สถาบันวิจัยศิลปะฯ/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

7.2.2) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นําสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม** 

 
 

- - - 5 5 5 5 20       คณะ-สถาบัน/
สถาบันวิจัยศิลปะฯ/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 
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ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  แผนนงาน/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ป ี(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
55-58 

กลยุทธ ์ ตามกรอบของ 
สํานักงบประมณ 

2555 2556 2557 2558 55-58 ตัวชี้วัด 

เป้าประสงคท์ี่ 7.3 : เกิดความมีส่วนรว่มกับชุมชนและท้องถิ่น       

7.3.1) จํานวนศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบหรือเครือข่าย 
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง 
และยั่งยืน** 
 

- 12 30 5 5 5 5 20 1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือกับ
ชุมชนและท้องถิ่นในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

      คณะ-สถาบัน/  
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 

7.3.2) จํานวนกิจกรรม/โครงการ 
ที่นิสิตแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน** 

- - - 5 5 5 5 20 2) ส่งเสริมการแลก 
เปลี่ยนวัฒนธรรม 
กับประเทศเพื่อนบา้น 
3) สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้และ
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

      คณะ-สถาบัน/ 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 
/ งานวิเทศสัมพันธ์ 

รวม   941.02 1,208.67 1,120.69 991.49 4,261.87  

หมายเหต ุ     * ตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ 
                  ** ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ มมส 
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หน่วย   :   ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 

 แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 455.66 995.56 518.75 596.04 546.14 602.63 575.17 609.55 

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 217.06 485.26 162.43 373.05 166.17 381.63 170.12 390.69 

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 86.27 353.08 99.70 193.09 60.14 196.73 62.07 200.26 

โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

16.25 71.73 30.10 73.60 30.10 75.65 30.10 80.06 

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 130.54 - 345.59 - 265.24 - 100.29 - 

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา 

0.44 - 0.52 - 0.52 - 0.52 - 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 6.00 30.70 10.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 17.95 114.04 26.32 94.10 26.68 96.10 27.06 97.26 

ผลงานทํานุบํารงุลปวัฒนธรรม 10.85 17.68 15.26 21.11 15.70 21.23 16.16 21.37 

รวม 941.02 2,068.05 1,208.67 1,370.99 1,120.69 1,393.97 991.49 1,419.19 

รวมทั้งสิ้น  3,009.07  2,579.66  2,514.66  2,410.68 

 

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2555 – 2558  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  จําแนกตามผลผลติ/โครงการ/กจิกรรม 
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ค่านิยม และอัตลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ค่านยิม และอตัลักษณ์นสิิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-------------------------------- 

 

ค่านิยมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
  เพื่อก่อให้ เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยและสังคม  สอดคล้องกับแนวคิดของการเสริมสร้างทักษะให้นิสิตมีคุณลักษณะของการเป็น 
“คนเก่ง คนดีและมีความสุข”  ตลอดจนเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ดังปรัชญาว่า “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงประกาศการกําหนด
คุณลักษณะ  อันเป็น“ค่านิยมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” พุทธศักราช 2554  ลงวันที่ 6 
พฤษภาคม  พ.ศ.2554  ว่า “MSU  FOR ALL” (พึ่งได้)  ดังนี้ 

• M = Moral  ได้แก่ คุณลกัษณะของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม 

• S  = Social Responsibility  ได้แก่  คุณลักษณะของการเป็นผู้ที่มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

• U  = Unity  ได้แก่  คุณลักษณะของการเป็นผู้ที่มีความรกั สามัคค ี มีน้าํใจ 
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อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 มหาวิทยาลัยกําหนดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ  “นิสิตกับการช่วยเหลือ
สังคมและชุมชน”  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย “ผู้มีปัญญา “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ 
เพื่อมหาชน”  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554  วันที่ 29 
กรกฎาคม 2554 
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ท่ีปรึกษา 
 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 คณะกรรมการอํานวยการ/ คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  
               (พ.ศ. 2555 – 2558)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 ผู้ช่วยศาสจราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต      อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
                รักษาการผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาและประกัน 
                                           คุณภาพการศึกษา 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูล/ จัดทํารปูเล่ม 
 

 นางสาวแจ่มจันทร์  วังแพน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาววาสนา  ปาปะตัง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นายจรัญ  รัตนทิพย์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

ปีท่ีพิมพ์   
 

 มกราคม  2555  

คณะผู้จัดทํา 
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