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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พ.ศ.2551-2554 ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกําหนดใหสวนราชการ

ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2551-2554  ของรัฐบาลและในแตละปงบประมาณสวนราชการ

จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อขอรับความเห็นชอบและรับการจัดสรรงบประมาณประจําปจากสํานักงบประมาณ

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552 จะคลายคลึงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554  ซึ่งไดมีการนําตัวชี้วัดจาก

การประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.ร.   ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ   ตัวบงชี้การประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัตริาชการที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น  เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ  ไปแลว

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังใหแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ฉบับนี้  จะเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการ

แปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ  ของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัย  สามารถตอบสนองเปาหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรตางๆ  ไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  สมัปปโต

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทนํา



สภาพปจจุบันและปญหาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไดดําเนินงานตามพันธกิจ และภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษามาเปนเวลากวา 40 ป

ตั้งแตชวงเริ่มแรกในฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และไดรับการจัดตั้ง

เปนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2537 ในชวงเวลา 13 ปที่ผานมามหาวิทยาลัยมีความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงาน

ใหม เพื่อตอบสนองตอความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทองถิ่น ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน

โดยขยายการจัดการศึกษาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และพัฒนาสาขาวิชาดานศึกษาศาสตร  ดาน

มนุษยศาสตรสังคมศาสตรใหมีความเปนสหศาสตรมุงเนนการวิจัย  ใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานจริงในทองถิ่นเสริมสรางการปฏิบัติงานจริงในทองถิ่น

เสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ  โดยรวมมือกับสถานปฏิบัติการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งมุงใหเกิดการจัดการศึกษาระดับนานาชาติดวย

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น  21 หนวยงาน  ประกอบดวย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร  คณะเทคโนโลยี  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะพยาบาลศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผังเมือง และนฤมิตศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะวิทยาการสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะสาธารณสุขศาสตร  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  คณะแพทยศาสตร  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร  วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  และสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

การพัฒนามหาวิทยาลัยชวงแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยไดขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท และปริญญาเอก จังหวัดตางๆ ไดแก จังหวัดอุดรธานี รอยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร ขอนแกน สุรินทร นครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ ยโสธร

บุรีรัมย หนองคาย สระบุรี กรงุเทพฯ เพชรบูรณ และสุพรรณบุรี มีการเปดสอนทั้งหมด 168 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร (รอยละ 52.98)

ระดับป.บัณฑิต 3 หลักสูตร (รอยละ 1.79)  ระดับปริญญาโท 51 หลักสูตร (รอยละ 30.36)  และระดับปริญญาเอก 25 หลักสูตร (รอยละ 16.00) โดยเปน

หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 10 หลักสูตร (รอยละ 5.95) มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 32,647 คน จําแนกเปนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 26,633 คน (รอยละ 81.58)

ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6,014 คน (รอยละ 18.42) มีบุคลากรทั้งสิ้น 2,793 คน จําแนกเปนขาราชการ สาย ก 281 คน (รอยละ 10.06) ขาราชการสาย ข

และ ค 172 คน (รอยละ 6.16) ลูกจางประจํา 58 คน (รอยละ 2.08) พนักงานวิชาการ 627 คน (รอยละ 22.45) พนักงานปฏิบัติการ 420 คน (รอยละ 15.04)
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ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 32 คน (รอยละ 1.15) ผูเชี่ยวชาญ 43 คน (รอยละ 1.54) และพนักงานจางตามภารกิจ (ลูกจางชั่วคราว) 1,160 คน (รอยละ

41.53)  จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ  1,003 คน (รอยละ 36.91) บุคลากรสายปฏิบัติการ 1,790 คน (รอยละ 63.09)  คิดเปนสัดสวน 1 : 1.71 โดยเปน

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ทั้งสิ้น  991 คน  จําแนกเปน ศาสตราจารย  12 คน (รอยละ 1.21) รองศาสตราจารย 66 คน (รอยละ 6.66) ผูชวยศาสตราจารย

107 คน (รอยละ 10.80)  และอาจารย 806 คน (รอยละ 81.33)   และจําแนกเปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 256 คน  (รอยละ 26.04)  อาจารยที่มีวุฒิ

ปริญญาโท 664 คน (รอยละ 67.55)  อาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี 60 คน (รอยละ 6.10)  และอาจารยที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 3 คน  (รอยละ 0.31)

สรุปผลการดําเนินงาน

1) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุดเดน

1. มหาวิทยาลัยแสดงความมุงมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนโดยมีการเพิ่มจํานวนคณาจารย และเพิ่มคณาจารยที่มีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท-เอก พรอมๆ กับชะลอการเพิ่มจํานวนนิสิต ทําใหสัดสวนของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ตอจํานวนคณาจารยประจําลดลงเขาใกล

เกณฑมากยิ่งขึ้น

2. มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดานการวิจัยเพิ่มขึ้นในทุกตัวบงชี้ แมวาผลงานสวนใหญจะมาจากคณะและหนวยงานสายวิทยาศาสตร แตคณาจารย

ที่สรางสรรคงานศิลปะ เชน คณาจารยจากคณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ วิทยาลัยดุริยางคศิลป เปนตน  มองเห็นโอกาสและกลยุทธที่จะสราง

งานวิจัยบนพื้นฐานของศาสตรของตน

3. มหาวิทยาลัยไดนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่องและสมบูรณครบวงจร ไดแก มีการกําหนด

นโยบายมีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง การจัดลําดับความสําคัญ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การสรางความรูความเขาใจกับ

ผูเกี่ยวของ มีการดําเนินการตามแผน มีการสรุปผลดําเนินงาน และนําผลมาปรับปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงโดยการบูรณาการองคประกอบที่เกี่ยวของเขามา

ในระบบดวย

4. มหาวิทยาลัยแสดงบทบาทในการใหความรวมมือและสรางความสัมพันธกับชุมชนในเชิงรุกเพิ่มขึ้นจากเดิม  เชน  คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะการบัญชีและการจัดการ ไดเขาไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการระดับจังหวัด คณะสาธารณสุขศาสตร มีโครงการจัดสงนิสิตฝกงาน เปนตน

5. มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป (แยกออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร) และไดจัดใหมีโรงเรียนเตรียมดนตรี เปดโอกาส

ใหนักเรียนมัธยมปลายที่มีความสนใจทางดนตร ีเขามาศึกษา โดยนักเรียนกลุมนี้จะไดรับสิทธิใหศึกษาตอในวิทยาลัยฯไดโดยไมตองสอบคัดเลือกจนถึงระดับ

ปริญญาเอกซึ่งสามารถนํามาเปนโครงการนํารองในการแสวงหานักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถเขามาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย
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ขอเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยพึงใหความสําคัญและจัดใหมีการ สรรหาผูนําองคกรเปนการเรงดวน เนื่องจากผูนําองคกรเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการกําหนด

ทิศทางในการกําหนดทิศทางและนําองคกรไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว เพื่อใหประชาคมมีความมั่นใจ เกิดความชัดเจนในทิศทางขององคกร มีการ

ผนึกกําลังในการนําพามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดหรือทบทวนไวรวมกัน 

2. มหาวิทยาลัยพึงสรางคานิยมองคกรที่เปนเอกลักษณ เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาคมทุกฝายในองคกรใหมีพลังรวม ตั้งแตนิสิต บัณฑิต

คณาจารยและบุคลากรทุกระดับ อันนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีกลไกการสรางความผูกพันของบัณฑิตตอสถาบัน โดยแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกันและพิจารณานําพลังของ

ศิษยเกามารวมสรางและเผยแพร ชื่อเสียงและเกียรติคุณใหมหาวิทยาลัย เชนสนับสนุนใหมีการดําเนินงานเชิงรุกของสมาคมศิษยเกา ตลอดจนการจัดหาปจจัย

สนับสนุนใหศิษยเกา คณาจารย นิสิต ผูปกครอง ไดมีกิจกรรมรวมกัน อาจทําใหเกิดพลังในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น และโดยเหตุที่มหาวิทยาลัยมีพื้นที่

กวางขวาง การจัดใหมีสโมสร บริการสรางเสริมสุขภาพ อาคารอเนกประสงค นอกจากจะใชเปนที่พบปะสังสรรคระหวางศิษยเกา  คณาจารยและบุคลากร ยังสามารถ

ใชจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรกิจการของมหาวิทยาลัยไดอีกทางหนึ่งดวย

4. มหาวิทยาลัยพึงพิจารณาทบทวนโครงสรางและบทบาทของหนวยงานที่คลายคลึงหรือซอนทับกัน รวมถึงคณะวิชาที่มกีารผลิตบัณฑิต

ในลักษณะที่ใกลเคียงกัน ซึ่งนอกจากจะสรางความไมเขาใจกันระหวางหนวยงานภายใน ยังจะทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนสําหรับลูกคาและผูมารับบริการ

และบางโอกาสยังเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากร นโยบายรวมศูนย รวมกลุมงานหรือจัดหนวยงานสนับสนุนกลางสําหรับกลุมงาน คณะวิชา อาจทําใหบริหารทรัพยากร

ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. เพื่อไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมผลิตบัณฑิตและวิจัยตามทิศทางที่กําหนดไว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ  จัดทํา

แผนปฏบิัติการ กําหนดตัวชี้วัด รวมทั้งจัดหาและจัดสรรงบประมาณ  และทรัพยากร ใหตรงตามเปาหมายและเพียงพอตอการดําเนินการ  ทั้งนี้หมายความรวมถึง

การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนใหเพียงพอ จัดสรรภาระหนาที่ใหเหมาะสม สามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย

และอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. แมมหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตเปนจํานวนมากและหลากหลายสาขา แตยังมีบัณฑิตปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ไมมากนัก เนื่องจากไมมีแหลงจาง

งานรองรับ ซึ่งหากวิเคราะหก็จะพบวา อุตสาหกรรมในพื้นที่เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลิตภัณฑอยูในระดับพื้นฐาน ขาดองคความรูและการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพ

และคุณคาของผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยพึงรวมกับภาคเอกชน/ภาคธุรกิจในพื้นที่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยแสดงบทบาทเปนสมองและปญญา

สนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑ นาจะทําใหอุตสาหกรรมขยายตัว เพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑ พรอมๆ ไปกับเพิ่มแหลงจางงาน ทําใหบัณฑิตคงอยูใน

พื้นที่และสรางความเจริญใหจังหวัดและพื้นที่ใกลเคียงมากยิ่งขึ้น 
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7. มหาวิทยาลัยพึงนําขอไดเปรียบและทรัพยากรในพื้นที่มาเปนจุดตั้งตนในการพัฒนาวิชาการและบริการเพื่อชุมชน  เชน การพัฒนาคุณภาพ

และวิธีการปลูกขาว พัฒนาการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ การแปรรูปผลิตภัณฑนม และหรือการนําวิถีชีวิตชาวบานที่ถนัดการทอผาและงานฝมือมาพัฒนาอุตสาหกรรม

สิ่งทอการสรางองคความรูตอยอดในการพัฒนาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อพัฒนาจังหวัดมหาสารคามใหมีอุตสาหกรรมที่เปนเอกลักษณของจังหวัด ทั้งนี้

อาจเปนการจัดทําโครงการรวมกันระหวางคณะวิชาที่เกี่ยวของ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยี  โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยและสัตวศาสตร  และ

สภาอุตสาหกรรม เปนตน

8. มหาวิทยาลัยสมควรเรงรัดพัฒนาสภาพแวดลอมโดยรอบมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเปนชุมชนวิชาการสําหรับคณาจารย นิสิต และบุคลากร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจแสดงบทบาทผูนําในการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตางๆ จัดสรางหรือจัดหาหอพัก

สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม การจราจร ใหนิสิตและประชาคมโดยรอบมีสุขภาพอนามัยและมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอันจะเปนการสรางความ

มั่นใจใหผูปกครองในตัดสินใจสงบุตรหลานมาศึกษา ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยอาจพิจารณานําโอกาสของการที่นิสิตไดมาอยูรวมกันสรางเสริมทักษะทางสังคมและ

พัฒนาคุณลักษณะของนิสิตไปพรอมๆกัน

9. การประเมินคุณภาพระดับสถาบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีขอมูลระดับคณะและหนวยงานอยางครบถวน เนื่องจากตัวบงชี้บางตัวมีการกําหนด

ใหครอบคลุมทุกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึงควรมีมาตรการสงเสริมให

ทุกคณะ/หนวยงานเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการกํากับ ติดตามและประเมินตนเอง รวมทั้งควรพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลใหสะดวก ปลอดภัย ถูกตอง จัดระดับ

การเขาถึงขอมูลและเปนปจจุบัน เพื่อจะไดมีฐานขอมูลจริงสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

10. มหาวิทยาลัยพึงเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบที่หลากหลาย เชน การเปดบาน (Open House) ใหลูกคาในอนาคต

และผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามารูจักกิจการของมหาวทิยาลัยนาจะสงเสริมใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ  มีความตั้งใจมุงมั่นและมีความเขาใจในสาขาวิชาตางๆ เพื่อเปน

ขอมูลกอนเลือกเขาศึกษา ลดการสูญเสีย และเปนการเผยแพรกิจการของมหาวิทยาลัยไดอีกทางหนึ่งดวย

2) ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในระหวางปงบประมาณ 2547- 2550 ที่ผานการประเมินจาก สํานักงาน ก.พ.ร.

เรียบรอยแลว พบวา มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับดี  มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดเทากับ  4.2483  เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา  มหาวิทยาลัย

มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดี 2 มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิผล และมิติดานการพัฒนาสถาบัน สวนอีก 2 มิติ มีผลการปฏิบัติราชการที่ยังไมเปนไปตามเปาหมาย

และควรปรับปรุง คือ  มิติดานคุณภาพ  และมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  เมื่อพิจารณาเปนรายมิติพบวา
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มิติที่  1  มิติดานประสิทธิผล

ผลการดําเนินงานมิติดานประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย ระหวางปงบประมาณ  พ.ศ. 2547 -2550 มีผลการดําเนินงานโดยรวม อยูในระดับ

ดีมาก  มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดเทากับ  4.5264  เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด  พบวา

1) ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

  มหาวิทยาลัยมีจุดเดนในการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหลายตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการไดเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ  เชน แผนการรับนิสิตสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นิสิตสําเร็จการศึกษา  และนิสิตคงอยู

สวนผลการดําเนินงานที่ยังมีปญหาในเรื่องการรับนิสิตเขาศึกษา และนิสิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยการรับนิสิตนั้น

จะถูกกําหนดโดยสภาวิชาชีพ  และจํานวนหองปฏิบัติการตางๆ  ที่มีสําหรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติไมเพียงพอตอจํานวนนิสิต  และอีกสาเหตุ  คือ

นิสิตมคีุณสมบัติไมตรงตามเกณฑที่กําหนด  หรือสอบไมผานการคัดเลือกเขาศึกษาทําใหนิสิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีผลการ

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายตามแผนที่กําหนดไว

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดหาแนวทางแกไข โดยไดเปดชองทางการรับนิสิตเขาศึกษาไวหลากหลายชองทาง เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตได

เขาศึกษา  รวมถึงการใหทุนการศึกษาแกนิสิตที่เรียนดีแตยากจน  ขาดแคลนทุนทรัพย  และการขยายเวลาการใชหองปฏิบัติการ  เปนตน

 นอกจากนี้ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนระยะยาว  และแผนระยะสั้นเพื่อวางแผนการดําเนินงาน

ตามพันธกิจ โดยไดกําหนดตัวชี้วัดที่มาจากเกณฑมาตรฐาน และการประเมินตาง ๆ เชน  ตัวชี้วัด สมศ. ตัวชี้วัด ก.พ.ร. และตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อ

เปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

2) ตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.

  2.1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ผลการดําเนินงานดานคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับดี สามารถดําเนินงานได

ตามเปาหมายที่กําหนดไว เชน นิสิตสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา หรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 1 ป  หลังสําเร็จการศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

นิสิตสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําฯ  รอยละ  84.63  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2547  แลวนิสิตมีงานทาํฯ เพิ่มขึ้น (รอย 5.68) และการไดงานทํา

ตรงสาขาเพิ่มขึ้น (รอยละ 21.60)  ในการดําเนินงานที่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยคือ  จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาใหรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน

วิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  หรือรางวัลวิชาการ  หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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  2.2) มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

ผลการดําเนินงานมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี เชน จํานวน

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพผลงานในระดับชาติและนานาชาติในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพ  จํานวน  187  เรื่อง คิดเปนรอยละ 27.54  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ  พ.ศ. 2547  แลวอาจารยมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพเพิ่มขึ้น6.48 เทา  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 210 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2547 แลวอาจารย

ไดรับทุนทําวิจัยเพิ่มขึ้น  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยก็มีพัฒนาการดีขึ้นตามลําดับ  สวนตัวชี้วัดจํานวนผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยยังไมมีผลงานที่ไดรับการจดทะเบียน  แตมหาวิทยาลัยไดสงผลงานเพื่อขอจดทะเบียน

ตั้งแต พ.ศ. 2546 จํานวน 8 เรื่อง และในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร จํานวน 4 เรื่อง

นอกจากนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีตัวชี้วัดเพิ่มเติม คือ ตัวชี้วัดรอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)

ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการอางอิงจํานวน

25 เรื่อง  คิดเปนรอยละ 2.80  และสําหรับปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีบทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) จํานวน 74 เรื่อง คิดเปนรอยละ 7.42

  2.3) มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ผลการดําเนินงานมาตรฐานดานการบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยเปนแหลงศูนยรวมความรูที่หลากหลายและตั้งอยูในภูมิภาค และอยูในทองถิ่นหรือชุมชนที่สามารถใหบริการวิชาการและใหความรูแกทองถิ่นและชุมชน

ไมวาจะเปนโครงการอบรมใหความรู โครงการใหคําปรึกษา โครงการวิเคราะหทดสอบเครื่องมือตางๆ เปนตน ลวนแตเปนโครงการเพื่อใหชุมชนสามารถนําความรู

ไปใชในการประกอบอาชีพและการทํางานได  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดใหบูรณาการบริการวิชาการควบคูไปกับการทําวิจัยไปดวย เพื่อพัฒนาและนําเอาองคความรูใหมๆ

ไปถายทอดความรูใหกับชุมชน  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการที่บริการวิชาการแกสังคม  และชุมชน   จํานวน 203 กิจกรรม

หรือโครงการ คิดเปนรอยละ 30.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการใหบริการวิชาการเพิ่มขึ้น (รอยละ 149.15)

  2.4) มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก  ทั้งนี้

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคและอยูในทองถิ่นที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งถือปฏิบัติกัน มาจนถึงปจจุบัน

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดเขารวมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดังกลาวอยูเสมอ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดคายกิจกรรม/โครงการใหกับนิสิตอยางเครงครัด

รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และมีสวนรวม

กับทองถิ่นและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
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มิติที่  2  มิติดานคุณภาพ

ผลการดําเนินงานมิติดานคุณภาพของมหาวิทยาลัย ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 มีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับดี

มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดเทากับ  3.6162  เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด  พบวา ในการดําเนินงานตัวชี้วัดการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ.

2547- 2548  สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยสวนดุสิตโพลล  เปนหนวยงานสํารวจขอมูลระดับคุณภาพการใหบริการของสวนราชการตางๆ และ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยเอแบคโพลล เปนหนวยงานสํารวจขอมูล โดยผลการสํารวจในปงบประมาณ พ.ศ.2547–2549 พบวา

มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในระดับดี  แตในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเปนผูสํารวจขอมูลความพึงพอใจงานบริการ 3 งานบริการ คือ 1) การบริการแบบ One Stop Service  2) การบริการเบิก-จายเงนิโครงการวิจัย  และ

3) การบริการสงเสริมการรูสารสนเทศ  ซึ่งผลการสํารวจ พบวา มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานพอใช  ตองปรับปรุง  โดยไดใหขอเสนอแนะสิ่งที่ควรนํามา

พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการบริการ เชน ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการดานเจาหนาที่/บุคคลผูใหบริการ  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เปนตน

มิติที่  3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ผลการดําเนินงานมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ของมหาวิทยาลยัระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547–2550 มีผลการ

ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดเทากับ 3.1893  ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด เชน

ตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดหาแนวทางแกไข  ดังนี้

1. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ดูแล เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

2. การมอบอํานาจเบิกจายงบประมาณจากสวนกลางลงหนวยงานยอย

3. กําหนดมาตรการของหนวยงานที่มีการเบิกจายไมเปนไปตามแผน

4. ปญหา แนวทาง ขอเสนอแนะ และการบริหารจัดการที่เกิดจากการปฏิบัติ

นอกจากนี้ตัวชี้วัดการประหยัดพลังงานไฟฟา และน้ํามัน เปนอีกตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจาก

สิ่งกอสรางมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกป  และจํานวนรถยนตและปริมาณการใชน้ํามันก็เพิ่มมากตามไปดวยเมื่อเทียบกับปที่ผานๆ มา  แตทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดตระหนัก

และเล็งเห็นความสําคัญในการประหยัดพลังงานจึงไดมีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา  และน้ํามัน  เชน มีการกําหนดเวลาในการเปด-ปด

เครื่องปรับอากาศ  มีการติดปายประกาศ  และจัดทําสติ๊กเกอรติดตามอาคารตางๆ  เปนตน
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และในการดําเนินงานป 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตัวชี้วัดเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน  หองเรียน  อาคารสถานที่ ซึ่งผลการ

ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยตั้งคณะกรรมการผังแมบทของมหาวิทยาลัย โดยได

กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

1. กํากับดูแลการพัฒนามหาวิทยาลัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. จัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต

3. จัดทําแผนและงบประมาณการพัฒนาทั้งระยะสั้น และระยะยาวรวมทั้งการใชอาคารสถานที่เพื่อการสอนทั้งระบบปกติ

4. จัดตั้งอนุกรรมการดานตาง ๆ ตามความเหมาะสม

5. เสนอหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการกอสรางอาคารและกําหนดอุปกรณที่คํานึงถึงการประหยัดพลังงาน และไดมาตรฐาน

สิ่งแวดลอม

6. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการกําหนดแนวการพัฒนา

สวนตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก คือตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการลดขั้นตอนระยะเวลาฯ  ป 2547 – 2550 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และในแผนไดกําหนดกระบวนงานที่จะลดขั้นตอน

และระยะเวลาฯ ใหไดทั้งหมดภายในป  2550  จํานวน  52  กระบวนงาน  และในการดําเนินงานตั้งแตป 2547–2550  มหาวิทยลัยสามารถลดรอบระยะเวลา

ไดทั้งสิ้น 52 กระบวนงาน และทุกกระบวนงานสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาฯ  การใหบริการไดมากกวารอยละ 50 โดยใหจัดทําเปนมาตรฐานการใหบริการ

ของกระบวนงานนั้นๆ ไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดนําวิธีการและแนวทางการลดรอบระยะเวลาฯ มาใชกับงานบริการของมหาวิทยาลัยทุกหนวยงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน

มิติที่  4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน

ผลการดําเนินงานมิติดานการพัฒนาสถาบันของมหาวิทยาลัย ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 มีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูใน

ระดับดี  มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดเทากับ 4.4238  ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีไมวาจะเปนการพัฒนาองคกรในดานการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาใหความรูและพัฒนาทักษะการทํางานในวิชาชีพใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ มหาวิทยาลัยไดนําเอากระบวนการ

จัดการความรู (KM) มาใชปรับปรุงในกระบวนการทํางานเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน ทั้งนี้รวมไปถึงการที่มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอํานวยความสะดวกในเรื่องของระบบการจัดการฐานขอมูลที่ทันสมัย มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี และการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว  นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยยังไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพิ่มขึ้นตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถเชื่อมโยงกับสวนกลางได
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สวนตัวชี้วัดที่เปนจุดออนของมหาวิทยาลัยที่ตองพัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย คือ ตัวชี้วัดรอยละของ

หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  ตัวชี้วัดจํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหมใหไดมาตรฐาน  ระบบฐานขอมูลหลักสูตร และประสิทธิภาพของการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงไดมีแนวทางแกไข  ดังนี้

1. หนวยงานสวนกลางใหขอมูลและประชาสัมพันธขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร ใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตร

ประเภทหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน ไดแก เพิ่มเติมคูมือการจัดทําขั้นตอนการรางหลักสูตร

จัดทํารูปแบบการเขียนหลักสูตรที่ชัดเจน และมีแผนการปฏิบัติงานเสนอหลักสูตร

2. จัดใหมีระบบและกลไกในการขอเปด/ปดหลักสูตร โดยจัดทํารูปแบบและหลักเกณฑเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบ และนํามาเปนขอกําหนดในการปฏิบัติ

3. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีระบบตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร และมีเว็บไซตเสนอขอมูลหลักสูตร 

4. หนวยงานสวนกลางมีการใหขอมูลผูบริหารที่เกี่ยวกับหลักสูตรโดยสม่ําเสมอ 

5. คณะและหนวยงานกลาง รวมทั้งหนวยประสานงาน มมส ชวยกันติดตามผลการรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร

6. ปรับรูปแบบของแผนการสอนและประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ที่ระบุใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญตามรูปแบบที่ฝายวิชาการฯ  กําหนด 

7. ปรับโปรแกรมระบบลงทะเบียน โดยใหเฉพาะนิสิตที่เขาประเมินผลการสอนของอาจารยแลวเทานั้น  ที่สามารถดูแลผลการเรียน

ในรายวิชาที่ตนเองเขาประเมินได

จากการดําเนินงานที่ผานมา  มหาวิทยาลัยไดนําจุดออนมาปรับปรุง  แกไขการดําเนินงานและการพัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัย

ใหมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งดําเนินการและพัฒนาสวนที่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยตอไป

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในชวงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 - 2554)

ในสภาวการณปจจุบันทั้งภายในประเทศและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ชองวางของระยะทางระหวางประเทศและบุคคลในโลกจะแคบ

มากขึ้น  สงผลกระทบอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และมีผลตอเนื่องถึงการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย จากสภาพ

แวดลอมภายนอก  ดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  สิ่งแวดลอม  และการเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลก รัฐบาลไดกําหนด

แนวทางการพัฒนาประเทศเปนวาระแหงชาติ โดยกําหนดนโยบายการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการ การปฏิรูปอุดมศึกษา การปฏิรูปการเงินและระบบงบประมาณ

ภาครัฐ และการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา ฯลฯ และโดยเฉพาะพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดใหทุกกระทรวง

และสวนราชการตองดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงบริหารใหเปนระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ดวยการใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่ตองมีทิศทาง เปาหมาย
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และกระบวนวัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผนดินของประเทศ นอกจากนี้การที่จํานวนมหาวิทยาลัยของไทยใน

ปจจุบันไดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการที่ประเทศตองมีการเปดเสรีทางการศึกษาในระยะเวลาอันใกล  ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจําเปนตองมีการปรับตัวและ

ศักยภาพใหสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมเพื่อใหสามารถรองรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เพื่อใหเกิด

ความพรอมในการแขงขันและมีพัฒนาการที่ยั่งยืนตอไป

และตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  แลวนําเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อให

ความเห็นชอบ และใชเปนแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณประจําป  และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ

ในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดนํากรอบของแผนบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ. 2551–2554) และ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551–2554)  มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2552  โดยบูรณาการภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคลองและสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามเปาหมาย  พรอมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่นและประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศตางๆ ได

ทั้งนี้  โดยในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยพิจารณาจากกรอบ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2550 - 2559  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) มาบูรณาการ

และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกรอบนโยบายทิศทางการพัฒนา

การศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2551–2554)  ดังนี้

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง  โดยมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใชประโยชน

  ตามความเหมาะสม

3) ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพื่อสรางความรวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน

4) อนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

5) เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance)  ในการบริหารทุกภาคสวน  และสามารถตรวจสอบได

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนาที่ 11 / 51



ยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ยุทธศาสตร นโยบายที่  2 นโยบายที่  5 นโยบายที่  8

ชาติ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ การสรางโอกาสทางการศึกษา พัฒนาและยกระดับ สงเสริมและสนับสนุนดานการวิจัย

กระทรวง โดยใชความรูเปนฐาน และการเรียนรูคลอดชีวิต มาตรฐานการศึกษา และการถายทอดองคความรู

และถายทอดเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ การสรางโอกาสทางการศึกษา การยกระดับ สงเสริมและสนับสนุนดานการวิจัย

สกอ. โดยใชความรูเปนฐาน และการเรียนรูตลอดชีวิต มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร 1. การขยายโอกาสทางการศึกษา 3. การใหบริการวิชาการกับ 4. การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผย 2. การวิจัยและพัฒนาองคความรู 5. การบริหารจัดการที่ดี

มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ประชาคมทุกระดับและชุมชน แพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ

ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค เนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน สามารถในการแขงขัน

เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนได 3.1 การใหบริการทางวิชาการ 4.1 การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และ 2.1 มหาวิทยาลัยมุงเนนพัฒนางานวิจัย 5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

  ศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   โดยถายทอดองคความรู   เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ   และงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ   มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการผลิตและ   และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   ขนบธรรมเนียมประเพณีของ   และมาตรฐานสูระดับสากล 5.2 พัฒนาระบบการจัดการดานการเงิน

  พัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถ   เพื่อเตรียมความพรอมของ   ภาคอีสาน   สามารถตอบสนองตอการพัฒนา 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มีประสบการณเต็มตามศักยภาพและ   สังคมและชุมชนใหสอดคลอง   ประเทศตลอดจนมีศักยภาพ 5.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให

  มีการบริหารจัดการเรียนการสอน   กับการพัฒนาและการแขงขัน   ในการแขงขันทั้งในระดับชาติและ    สามารถตอบสนองตอการพัฒนา

  ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม   ของประเทศ      นานาชาติ    มหาวิทยาลัย

1.3 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพและความ 5.5 พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม

  เขมแข็งทางวิชาการแกนิสิตทุกระดับ    ของมหาวิทยาลัย

1.4 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาและเสริมสราง 5.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

  ศักยภาพนิสิตใหมีความสมดุลทางรางกาย 5.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

  จิตใจ สติปญญา ความดีงาม จิตสํานึก    ใหมีความภูมิใจในตนเองและองคกร

  รับผิดชอบตอสังคมใหเปนบัณฑิต 5.8 พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัย

  ที่พึงประสงค    ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน

1.5 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพ

     ทางการสอนแกอาจารย

แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

สามารถนําสูการปฏิบัติได  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี

ผลิตบัณฑิต

การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษา 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค

การวิจัยและพัฒนาองคความรู

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการแขงขัน

วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การใหบริการวิชาการกับประชาคม

ทุกระดับและชุมชน

การอนุรักษ ฟนฟู ปกปองและเผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของอีสานใหยั่งยืน

- เปดโอกาสใหประชาชนไดศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเอง

   อยางตอเนื่อง

- มีกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถ 

   สอดคลองกับความตองการของสังคม

- พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการแกนิสิต

   ทุกระดับ

- พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิตใหเปนบัณฑิต

   ที่พึงประสงค

- พัฒนาศักยภาพทางการสอนของอาจารย

- พัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและ

   มาตรฐาน

- เพิ่มศักยภาพดานทรัพยากรและเงินทุนสนับสนุน

   การวิจัย

- พัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพร

   ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

- สงเสริมและพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย

- การบริการวิชาการโดยถายทอดองคความรู

   และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความ

   พรอมของสังคมและชุมชนใหสอดคลองกับ

   การพัฒนาและการแขงขันของประเทศ

- การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพร

   ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี

   ของภาคอีสาน

พัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการจัดการ

ดานการเงิน

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบกายภาพ

และสิ่งแวดลอม

พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ

-พัฒนาระบบการบริหาร

  งบประมาณ การเงิน บัญชี 

  พัสดุ

- พัฒนาระบบการบริหาร

  ความเสี่ยงและการตรวจสอบ

- พัฒนาระบบการใหบริการ

   และการกํากับติดตามการ

   บริหารฯ

- พัฒนาระบบการ 

   บริหารจัดการการเงิน

   และทรัพยสินของ

   มหาวิทยาลัย

- พัฒนากิจการเสริม

   ศึกษาใหเปนแหลง

   รายไดของ

   มหาวิทยาลัย

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี

   สารสนเทศเพื่อรองรับ 

   การบริหารจัดการ

- จัดทําฐานขอมูลและ

  พัฒนาระบบสารสนเทศ

   เพื่อการตัดสินใจ

- พัฒนาระบบการ

    จัดการทรัพยากร

    สารสนเทศ

- พัฒนาระบบการ

   สรรหาบุคลากร

- สงเสริมและพัฒนา

   บุคลากร

- พัฒนาการจัดการ

   ความรูเพื่อพัฒนา

   มหาวิทยาลัย

- พัฒนาและปรับปรุง

   ระบบกายภาพและ

   สิ่งแวดลอมของ

   มหาวิทยาลัย

- พัฒนาระบบประกัน

   คุณภาพอยาง

   ตอเนื่อง

     KPI      KPI      KPI      KPI      KPI KPI

การบริหารจัดการที่ดี

   สมศ./สกอ./ก.พ.ร.
ม.ในประเทศ /ตางประเทศ

Benchmarking

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคลากร

- พัฒนาระบบการ

   รักษาและใช

   ประโยชนจาก

   ทรัพยากรบุคคล

- สงเสริมบุคลากร

   ใหมีคุณภาพ สุขภาพ

   คุณธรรม และ

   จริยธรรม

พัฒนาภาพลักษณ

มหาวิทยาลัย

- สงเสริมการ

   ประชาสัมพันธเพื่อ

   เผยแพรขอมูล

   ขาวสาร

- สงเสริมใหบุคลากร  

   ศิษยเกา และชุมชน

   มีสวนรวมในการ

   พัฒนามหาวิทยาลัย

KPI KPI
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วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถนําสูการปฏิบัติได   ใหบริการทางวิชาการแกสังคม

 และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง  โดย 2. สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองค 3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อ 4. อนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพร 5. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการ

มุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา ความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา สรางความรวมมือกับประชาคม ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ที่ดี (Good Governance) ในการบริหาร

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ ทุกระดับและชุมชน ประเพณีของอีสาน ทุกสวนและสามารถตรวจสอบได

มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค นําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม

ยุทธศาสตร 1. การขยายโอกาสทางการศึกษา 2. การวิจัยและพัฒนาองคความรู 3. การใหบริการวิชาการกับ 4. การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และ 5.การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ประชาคมทุกระดับและชุมชน  เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรม ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให

ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค ในการแขงขัน  เนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนได 2.1 มหาวิทยาลัยมุงเนนพัฒนางานวิจัย 3.1 การใหบริการทางวิชาการ 4.1 การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

  ศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   และงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ   โดยถายทอดองคความรู   เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ   มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการผลิตและ   และมาตรฐานสูระดับสากล  สามารถ   และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   ขนบธรรมเนียมประเพณีของ 5.2 พัฒนาระบบการจัดการดานการเงิน

  พัฒนานิสติใหมีความรูความสามารถ   ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ   เพื่อเตรียมความพรอมของ   ภาคอีสาน 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มีประสบการณเต็มตามศักยภาพและ   ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขัน   สังคมและชุมชนใหสอดคลอง 5.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให

  มีการบริหารจัดการเรียนการสอน   ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   กับการพัฒนาและการแขงขัน    สามารถตอบสนองตอการพัฒนา

  ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม   ของประเทศ    มหาวิทยาลัย

1.3 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพและความ 5.5 พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม

  เขมแข็งทางวิชาการแกนิสิตทุกระดับ   ของมหาวิทยาลัย

1.4 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาและเสริมสราง 5.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

  ศักยภาพนิสิตใหมีความสมดุลทางรางกาย 5.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

  จิตใจ สติปญญา ความดีงาม จิตสํานึก    ใหมีความภูมิใจในตนเองและองคกร

  รับผิดชอบตอสังคมใหเปนบัณฑิต 5.8 พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัย

  ที่พึงประสงค    ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน

1.5 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพ

  ทางการสอนแกอาจารย

ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Strategy  MAP  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนําสูการปฏิบัติได  

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําสูการปฏิบัติได

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง  โดยมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใชประโยชน

  ตามความเหมาะสม

3) ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพื่อสรางความรวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน

4) อนุรักษ  ฟนฟู ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

5) เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance)  ในการบริหารทุกภาคสวน  และสามารถตรวจสอบได

เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้

1)  การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค

2)  การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

3)  การใหบริการวิชาการกับประชาคมทุกระดับและชุมชน

4)  การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน

5)  การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

พันธกิจ

ยุทธศาสตร
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เปาประสงค กลยุทธ

1 1.1 1.1.1

1.1.2

1.2 1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3 1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4 1.4.1

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิตใหเปนผูรอบรูใน

วิชาการที่หลากหลายและทันสมัย

แสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ

ผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและ

ประเทศ

มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนไดศึกษา 

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

นิสิต ใหมีความสมดุลทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความดีงาม จิตสํานึกรับผิดชอบตอ

สงัคม ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

ยุทธศาสตร

พัฒนากระบวนการผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง

สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางคุณภาพบัณฑิตรวมกับ

ภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการและกระบวนการ

ผลิตและพัฒนานิสิตใหมีความรู ความสามารถ

 มีประสบการณเต็มตามศักยภาพ ที่สอดคลอง

กับความตองการของสังคม

พัฒนาและสรางเสริมสมรรถนะความแข็งแรงของรางกาย

และความเขมแข็งของจิตใจ  และเปนผูมีคุณธรรม  

จริยธรรม  และความรับผิดชอบตอสังคม

การขยายโอกาสทางการศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทุกคนไดศึกษาทั้งในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ

การบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  และสอดคลองกับความ

ตองการของสังคมและประเทศ

มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพและความ

เขมแข็งทางวิชาการแกนิสิตทุกระดับ

ยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ
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เปาประสงค กลยุทธ

1.5 1.5.1

1.5.2

2 2.1 2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

3 3.1 3.1.1

3.1.2

4 4.1 4.1.1

สรางทีมวิจัยที่แข็งแกรงในระดับนานาชาติ และสราง

คุณภาพของงานวิจัยใหเกิดความเขมแข็งโดยความรวมมือ

ระหวางอาจารยกับบัณฑิตศึกษา

การเพิ่มศักยภาพดานทรัพยากรและเงินทุนสนับสนุน   

การวิจัย

พัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพรผลงานวิจัย /    

งานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ

พัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยให

มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น  รวมทั้งบูรณาการการ

ทํางานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แขงขัน

การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

อีสานใหยั่งยืน

สงเสริม และสรางความภาคภูมิใจในการอนุรักษและ

เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ของภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยมุงพัฒนางานวิจัยและงาน

สรางสรรคใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสูระดับ

สากล สามารถตอบสนองตอ การพัฒนา

ประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ

พัฒนาทักษะและเทคนิคทางการสอนใหกับอาจารยมหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพทางการสอน

แกอาจารย

พัฒนากระบวนการบริการวิชาการที่เปนประโยชนแก

ชุมชน  และนําไปสูการพึ่งพาตนเองได

การใหบริการวิชาการกับ

ประชาคมทุกระดับและชุมชน

สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของ

อาจารย

การบริการทางวิชาการโดยถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความ

พรอมของสังคมและชุมชนใหสอดคลองกับการ

พัฒนาและการแขงขันของประเทศ

การวิจัยและพัฒนาองคความรู

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ 

สามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตร

พัฒนาการใหบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของชุมชนและประเทศ
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เปาประสงค กลยุทธ

5 5.1 5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.2 พัฒนาระบบการจัดการดานการเงิน 5.2.1

5.2.2

5.3 5.3.1

5.3.2

5.3.3

จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อการ

ตัดสินใจในการบริหาร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหาร

จัดการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบบริหารและจัดการงบประมาณ

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให

สอดคลองกับศักยภาพและทิศทางการบริหารประเทศ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร

ปรับแกไขระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ

พัฒนาเครื่องมือดานการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และสรางความเปนธรรม

พัฒนาระบบการใหบริการและการกํากับดูแลติดตามการ

ดําเนินงาน

พัฒนากิจการเสริมศึกษาใหเปนแหลงรายไดของ

มหาวิทยาลัย

การพัฒนาระบบการบริหาร

มหาวิทยาลัยตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดีเพื่อกาวทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อการ

เรียนรูของนิสิต บุคลากร และชุมชน
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5.4 5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5 5.5.1

5.6 5.6.1

5.7 5.7.1

5.7.2

5.8 5.8.1

5.8.2

พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขันและรับรูของ

สาธารณะ

พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของ

มหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถ

ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย

พัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของ

มหาวิทยาลัย

สงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัย  ศิษยเกา  และชุมชน   

มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

สงเสริมการประชาสัมพันธเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสาร

แบบเชิงรุก

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีความ

ภูมิใจในตนเองและองคกร

พัฒนาระบบการรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคล

สงเสริมบุคลากรใหมีคุณภาพ สุขภาพ คุณธรรม และ

จริยธรรม

พัฒนาการจัดการความรูเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร
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วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําสูการปฏิบัติได  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม

และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง  โดยมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2. สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพื่อสรางความรวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน

4. อนุรักษ  ฟนฟู ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

5. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance)  ในการบริหารทุกภาคสวน  และสามารถตรวจสอบได

ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

1) การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค

1.1) มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนไดศึกษา เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

 -  -  - 5 กองทะเบียนฯ/ ทุกคณะ-สถาบันที่เปด

กองบริการการศึกษา/ สอน/กองทะเบียนฯ/

กองแผนงาน กองบริการการศึกษา

 -  -  - 100 กองบริการการศึกษา/ ทุกคณะ-สถาบัน

งานประชาสัมพันธ ที่เปดสอน/

กองบริการการศึกษา/

งานประชาสัมพันธ

1.2) มหาวิทยาลัยมีการจัดการและกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตใหมีความรู ความสามารถ

       มีประสบการณเต็มตามศักยภาพ ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม

70 71.67 71.17 80 กองทะเบียนฯ ทุกคณะที่เปดสอน

ระดับปริญญาตรี/

กองทะเบียนฯ

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กระทรวงศึกษาธิการ

1.2.1 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป.)

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติราชการ (สงป.)

1.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการประชาสัมพันธดาน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย (มมส)

1) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทุกคน

ไดศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ

 และการศึกษาตามอัธยาศัย  กอใหเกิด

การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ

2) ผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความ

ตองการของสังคมและประเทศ

1) พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  และ

สอดคลองกับความตองการของสังคม

และประเทศ
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

- 3 1 5 กองทะเบียนฯ ทุกคณะ-สถาบันที่

เปดสอน/กองทะเบียนฯ

- 3 3 5 กองทะเบียนฯ ทุกคณะ-สถาบันที่

เปดสอน/กองทะเบียนฯ

- 41.56 81.16 100 กองทะเบียนฯ ทุกคณะ-สถาบันที่

เปดสอน/กองทะเบียนฯ

-  1 : 48  1 : 36  1 : 30 กองแผนงาน ทุกคณะ/

กองแผนงาน

86.97 84.63 62.46 83 กองทะเบียนฯ/ ทุกคณะ/

กองแผนงาน กองทะเบียนฯ

79.08 74.40 70 82 กองทะเบียนฯ/ ทุกคณะ/

กองแผนงาน กองทะเบียนฯ

80 80 74.84 80 กองทะเบียนฯ/ ทุกคณะ/

กองแผนงาน กองทะเบียนฯ

- - 60 85 กองทะเบียนฯ คณะพยาบาลฯ/คณะเภสัชฯ/

คณะวิศวะฯ/

กองทะเบียนฯ

3.75 4.10 n/a 85 กองแผนงาน ทุกคณะ-สถาบัน/

กองแผนงาน

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกคณะ-สถาบัน/

และควบคุมมาตรฐาน/ สํานักศึกษาทั่วไป

สํานักศึกษาทั่วไป

1.2.3 ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง

บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ.

(2.3))

1.2.4 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร

ทั้งหมด (สมศ.)

1.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร (สกอ.(2.1))

1.2.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ.(2.10))

1.2.9 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผาน

การสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมาตอ

จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (สกอ.(2.12), ก.พ.ร.(4.1.3))

1.2.5 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา (สกอ.(2.4))

1.2.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการที่สรางคุณคา (ก.พ.ร.(18))

1.2.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  (สกอ.

(2.9), ก.พ.ร.(4.1.1))

1.2.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง

สาขาที่สําเร็จการศึกษา (ก.พ.ร.(4.1.2))

1.2.10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา (สกอ.

(2.11),ก.พ.ร.(6))

3) พัฒนากระบวนการผลิตสื่อการสอน

ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง

2) การบริหารจัดการการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

1.3) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกนิสิตทุกระดับ

- - - 40 กองบริการการศึกษา ทุกคณะ-สถาบัน/

กองบริการการศึกษา

- - - 20 ฝายวิเทศสัมพันธ ทุกคณะ-สถาบัน/

ฝายวิเทศสัมพันธ

15 59 151 75 กองกิจการนิสิต ทุกคณะ-สถาบัน/

กองกิจการนิสิต

2.93 17.34 84.62 67.50 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะที่เปดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา/

บัณฑิตวิทยาลัย

- - - 5 บัณฑิตวิทยาลัย/ ทุกคณะ/กองฯวิจัย/

กองฯวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย/

- - - 5 บัณฑิตวิทยาลัย/ ทุกคณะ/บัณฑิตฯ

ฝายวิเทศสัมพันธ ฝายวิเทศสัมพันธ

1.4) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิต ใหมีความสมดุลทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา

       ความดีงาม  จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ ทุกคณะ/

กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต

3) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิต

ใหเปนผูรอบรูในวิชาการที่หลากหลาย

และทันสมัย

1.3.3 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม 

จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ

กับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

(สกอ.(2.12))

1) พัฒนาและสรางเสริมสมรรถนะความ

แข็งแรงของรางกายและความเขมแข็ง

ของจิตใจ และเปนผูมคีุณธรรม จริยธรรม

 และความรับผิดชอบตอสังคม

1.3.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ

เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด (ก.พ.ร.

(4.1.4))

1.4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนิสิตดานกีฬา-นันทนาการ (สกอ.(3.1+3.2))

1.3.5 ระดับความสําเร็จของการใหทุนสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา (กพร.(3.3))

1.3.1 จํานวนหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมที่มีการรวม

จัดการเรียนการสอน/การวิจัยเพื่อพัฒนารวมกับภาครัฐ 

เอกชน และชุมชน (มมส)

1.3.2 จํานวนหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมที่ไดลงนาม

และมีการดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรใน

ตางประเทศ (มมส)

1.3.6 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ก.พ.ร.(3.4))

1) สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางคุณภาพ

บัณฑิตรวมกับภาครัฐและเอกชน

2) แสวงหาความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยตางประเทศ
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ ทุกคณะ/

กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ ทุกคณะ/

กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ ทุกคณะ/

กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ คณะกรรมการพัฒนานิสิต/

สํานักกิจการหอพัก สํานักกิจการหอพัก

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ คณะกรรมการพัฒนานิสิต/

กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต

1.5) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพทางการสอนแกอาจารย

5 1 1 5 สภาคณาจารย ทุกคณะ-สถาบัน/

สภาคณาจารย

- 3 4 5 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกคณะ-สถาบัน/

และควบคุมมาตรฐาน/ สํานักศึกษาทั่วไป

สํานักศึกษาทั่วไป

3.50 4.21 4 5 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกคณะ-สถาบัน/

และควบคุมมาตรฐาน/ กองทะเบียนฯ

กองทะเบียนฯ

1.4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการที่พักอาศัยของ

นิสิตทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหอพักเครือขาย (มมส)

1.4.6 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิภาพใหกับ

นิสิต (มมส)

1.5.2 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(สกอ.(2.2), ก.พ.ร.(17))

1.5.3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน

ของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สมศ.)

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนิสิตดานบุคลิกภาพ/มารยาท และความ

รับผิดชอบตอสังคม (สกอ.(3.1+3.2))

1.4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนิสิตดานบําเพ็ญประโยชน  ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และดานคุณธรรม จริยธรรม (สกอ.

(3.1+3.2))

1.4.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนิสิตดานวิชาการ/ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร

และสารสนเทศ (สกอ.(3.1+3.2))

1.5.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.(2.7),

 ก.พ.ร.(16))

1) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย

2) พัฒนาทักษะและเทคนิคทางการสอน

ใหกับอาจารย
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

- 4 4 5 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

งานวิจัย/กองฯวิจัย กองวิจัย

 -  -  - 100 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

งานวิจัย/กองฯวิจัย และหนวยที่มีนักวิจัย

กองฯวิจัย

- - 89.92 90 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ-สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

และควบคุมมาตรฐาน สํานักพิมพฯ

วิชาการ/สํานักพิมพฯ

2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

2.1) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถ

    ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 -  - 5 5

คณะกรรมการ

70,290 75,522 78,893 75,000 บริหารงานวิจัย/

กองสงเสริมและ กองสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัย พัฒนางานวิจัย

25.81 30.98 47.05 35

ทุกคณะฯ และ

หนวยงานวิจัย/

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไก

ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

(สกอ.(4.1))

1.5.7 ระดับความสําเร็จของโครงการผลิตหนังสือ/ตํารา

ของมหาวิทยาลัย (มมส)

1.5.4 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

(สมศ.)

1.5.6 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (สกอ.(2.13))

2.1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา (สกอ.(4.3))

1.5.5 รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/

หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตอ

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร.(4.2.3))

1) พัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของ

อาจารยและนักวิจัยใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานสูงขึ้นรวมทั้งบูรณาการการ

ทํางานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแขงขัน

2) สรางทีมวิจัยที่แข็งแกรงในระดับ

นานาชาติ และสรางคุณภาพของงานวิจัย

ใหเกิดความเขมแข็งโดยความรวมมือ

ระหวางอาจารยกับบัณฑิตศึกษา2.1.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

(สมศ.)
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

18.29 27.54 31.83 30

1.58 2.80 7.42 20 คณะกรรมการ

บริหารงานวิจัย/

กองสงเสริมและ กองสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัย พัฒนางานวิจัย

0 0 4 5

 -  -  - 30

คณะกรรมการ

พัฒนางานวิจัย/

- - - 25 กองสงเสริมและ กองสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัย พัฒนางานวิจัย

 - 5 5 5

ทุกคณะฯ และ

หนวยงานวิจัย/

ทุกคณะฯ และ

หนวยงานวิจัย/

2.1.4 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจํา  (สกอ.(4.4), ก.พ.ร.

(4.2.1))

3) การเพิ่มศักยภาพดานทรัพยากรและ

เงินทุนสนับสนุนการวิจัย

2.1.6 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  (ก.พ.ร.(3.2), 

สมศ.)

2.1.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูล 

ระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  (สกอ.(4.5),

 ก.พ.ร.(3.1))

2.1.9 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการองค

ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.(4.2))

4) พัฒนาขีดความสามารถในการ

เผยแพรผลงานวิจัย / งานสรางสรรคใน

ระดับชาติและนานาชาติ

2.1.8 จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับ

การสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยใน

ตางประเทศ (มมส)

2.1.7 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช

อันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดตออาจารยประจํา

และ/หรือนักวิจัยประจํา  (ก.พ.ร.(4.2.2))
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

3) การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น

3.1) การบริการทางวิชาการโดยถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอม

       ของสังคมและชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ   

5 5 5 5

18.29 13.14 20.31 18

 คณะกรรมการพัฒนา

26.49 30.39 35.25 29  งานวิจัย/กองฯวิจัย

80 80 85.37 80

10 10 13 10

3.1.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ และ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตอ

อาจารยประจํา  (สกอ.(5.2))

3.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  (สกอ.

(5.4)) (สงป.)

1) พัฒนาการใหบริการวิชาการ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของชุมชนและ

ประเทศ

2) พัฒนากระบวนการบริการวิชาการที่

เปนประโยชนแกชุมชน  และนําไปสูการ

พึ่งพาตนเองได

3.1.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ

อาจารยประจํา (สกอ.(5.3))

3.1.1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน  

(สกอ.(5.1))

ทุกคณะฯ และ

หนวยงานวิจัย-

บริการ-ทํานุฯ/ 

กองฯวิจัย

3.1.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ

การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.(5.5))
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

4) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน

4.1) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน

4.1.1 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 6 10 12 32

4.1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม(สงป.) 4,000 4,613 5,228 2,000  คณะกรรมการพัฒนา

5 5 5 5  งานวิจัย/กองฯวิจัย

5) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

5.1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

5 5 4 5 คณะกรรมการจัดทํา ทุกหนวยงาน/

แผนฯ /กองแผนงาน กองแผนงาน

77.78 88.89  n/a 90 กองแผนงาน ทุกหนวยงาน/

กองแผนงาน

- - 4 5 กองการเจาหนาที่/ ทุกหนวยงาน/

กองแผนงาน กองการเจาหนาที่/

กองแผนงาน

4 5 5 5 คณะกรรมการ คณะกรรมการ

มีสวนรวมฯ / มีสวนรวมฯ /

กองแผนงาน ทุกหนวยงาน/

กองแผนงาน

1) กําหนดนโยบายและทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ

ศักยภาพและทิศทางการบริหารประเทศ

4.1.3 ระดับความสําเร็จของระบบกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (สกอ.(6.1))

5.1.1 ระดับความสําเร็จของการกําหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  

แผนงานดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้หลัก เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ (สกอ.(1.1))

ทุกคณะฯ และ

หนวยงานวิจัย-

บริการ-ทํานุฯ/ 

กองฯวิจัย

2) ปรับแกไขระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และพัฒนาเครื่องมือดาน

การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และสรางความเปนธรรม

5.1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการ

ปฏิบัติราชการที่กําหนด (สกอ.(1.2))

5.1.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  (สกอ.(7.6), 

ก.พ.ร.(13))

1) สงเสริม และสรางความภาคภูมิใจใน

การอนุรักษและเผยแพรศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน

5.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของ

ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.(7.2))
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

- - 5 5 กองแผนงาน กองบริการฯ/กองคลังฯ/

กองทะเบียนฯ/กองอาคารฯ

กองการเจาหนาที่ /

สํานักคอมพิวเตอร

- - 5 5 กองแผนงาน ทุกคณะ-สถาบัน-

สํานัก/กองแผนงาน

- - 3 5 4) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ทุกคณะ /

ความเสี่ยง/หนวย หนวยตรวจสอบ

ตรวจสอบภายใน ภายใน

รอยละ รอยละ รอยละ ระดับ กองคลังและพัสดุ ทุกหนวยงานที่ไดรับ

65.53 36.53 42.03 5 จัดสรรงบลงทุน

4 5 n/a 5 กองคลังและพัสดุ ทุกคณะ/

กองคลังและพัสดุ

4.7819 4.6674 4.2850 5 คณะกรรมการกํากับ กองแผนฯ/กองคลังฯ/

ดูแลกิจการมหาวิทยาลัย/ กองการเจาหนาที่/

งานการประชุม หนวยตรวจสอบภายใน/

งานการประชุม

     5.1.10.1) ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทสภา

มหาวิทยาลัย

3) พัฒนาระบบบริหารและจัดการ

งบประมาณ

5.1.5 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน

การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (ก.พ.ร.

(10))

5.1.7 ระดับความสําเร็จของการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  (สกอ.(7.8))

5.1.6 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดทํา 

การจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย เพื่อจัดทํางบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ (สกอ.(8.1))

5.1.8 ระดับความสําเร็จของรอยละของอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน (ก.พ.ร.(9))

5.1.10 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการถายทอด

เปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 

(สกอ.(7.1), (สกอ.(7.9), ก.พ.ร.(12))

5.1.9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิต (ก.พ.ร.(11), สมศ.)

5) พัฒนาระบบการใหบริการและการ

กํากับดูแลติดตามการดําเนินงาน

     5.1.10.2) ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมาย

ของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

5.2) พัฒนาระบบการจัดการดานการเงิน

- - - 5 คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการนโยบาย

การเงินและการคลัง/ การเงินและการคลัง/

กองคลังและพัสดุ กองคลังและพัสดุ

- - 1 5 สํานักบริหาร หนวยเสริมศึกษา/

กิจการเสริมศึกษา สํานักบริหาร

กิจการเสริมศึกษา

5.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- - 1 5 คณะกรรมการแผน คณะกรรมการแผน

แมบท ICT/ แมบท ICT/

สํานักคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร

5 4.60 4 5 สํานักคอมพิวเตอร กองทะเบียนฯ /

กองการเจาหนาที่/

กองคลังฯ/กองแผนฯ/

สํานักคอมพิวเตอร

- - - 5 สํานักวิทยบริการ สํานักวิทยบริการ

5.4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย

- - 2 5 1) พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร คณะกรรมการพัฒนา ทุกหนวยงาน/

ทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

5.3.1 ระดับความสําเร็จของแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (มมส)

5.3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใชประโยชน

จากทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด (มมส)

5.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน

อุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  

(สกอ.(7.5), ก.พ.ร.(14))

2) พัฒนากิจการเสริมศึกษาใหเปน

แหลงรายไดของมหาวิทยาลัย

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อรองรับการบริหารจัดการ

 2) จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการ

บริหาร

 3) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ เพื่อการเรียนรูของนิสิต 

บุคลากร และชุมชน

5.2.1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการการเงินและ

การคลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)

5.2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของ

หนวยงานกิจการเสริมศึกษา (มมส)

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

5.4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

(สกอ.(7.3+7.4), ก.พ.ร.(15))
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

- 57.49 83.40 70 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ/

ทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

n/a n/a 93.40 80 คณะกรรมการพัฒนา ทุกหนวยงาน/

ทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

21.64 25.26 28.27 30 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ/

ทรัพยากรบุคคล/ กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

33.11 45.69 42.28 55 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ/

ทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

2 2.41 n/a 2 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ/

ทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

5.5) พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย

- 5 5 5 คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา

ภูมิทัศนมหาวิทยาลัย/ ภูมิทัศนมหาวิทยาลัย/

กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา

ภูมิทัศนมหาวิทยาลัย/ ภูมิทัศนมหาวิทยาลัย/

กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่

2 1 5 5 คณะกรรมการกํากับการ ทุกหนวยงาน/

ประหยัดพลังงานและการ กองอาคารสถานที่
ใชทรัพยากรมหาวิทยาลัย/

กองอาคารสถานที่

1) พัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพ

และสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย

5.4.2 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ (สมศ.)

5.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตออาจารยประจํา (สกอ.(2.6))

5.4.4 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.(2.5))

3) พัฒนาการจัดการความรูเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย

2) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

5.5.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.(8))

5.4.6 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.

(7.7))

5.5.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของ

มหาวิทยาลัย (มมส)

5.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ (สมศ.)

5.5.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายใน

มหาวิทยาลัย (มมส)
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
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(12 เดือน)

5 - 5 5 คณะกรรมการกํากับการ ทุกหนวยงาน/

ประหยัดพลังงานและการ กองอาคารสถานที่

ใชทรัพยากรมหาวิทยาลัย/

กองอาคารสถานที่

5.6) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

5 3 5 5 คณะกรรมการประกัน ทุกคณะ/

คุณภาพภายในฯ/ ศูนยฯประกันฯ

ศูนยฯประกันฯ

1 1  - 5 คณะกรรมการประกัน ทุกคณะ/

คุณภาพภายในฯ/ ศูนยฯประกันฯ

ศูนยฯประกันฯ

5.7) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีความภูมิใจในตนเองและองคกร

n/a n/a n/a 5 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน-

ทรัพยากรบุคคล/ สํานัก /

กองการเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ ทรัพยากรบุคคล/

กองคลังและพัสดุ กองคลังและพัสดุ

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ ทรัพยากรบุคคล/

กองการเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่

- - - 5 คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล/ ทรัพยากรบุคคล/

กองการเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่

5.7.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพ/

คุณธรรม/จริยธรรม ใหกับบุคลากร (มมส)

5.7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการเงินสํารองเลี้ยง

ชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย (มมส)

5.7.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิการ

พนักงานและลูกจางชั่วคราว (มมส)

5.6.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพแกนักศึกษา 

(สกอ.(9.2))

5.5.4 ระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ.(8.2))

5.7.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ.(7.4))

5.6.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่

กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(ก.พ.ร.(7))

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง

2) สงเสริมบุคลากรใหมีคุณภาพ สุขภาพ

 คุณธรรม และจริยธรรม

1) พัฒนาระบบการรักษาและใช

ประโยชนจากทรัพยากรบุคคล
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(12 เดือน)

5.8) พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและการรับรูสาธารณะ

- 5 1 5 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

สถาบันสูสากล/

งานวิเทศสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ

- - - 5 คณะกรรมการประสาน คณะกรรมการประสาน

งานประชาสัมพันธ/ งานประชาสัมพันธ/

งานประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธ

- - - 5 คณะกรรมการประสาน ทุกคณะ-สถาบัน /

งานศิษยเกาสัมพันธ/ งานศิษยเกา 

งานศิษยเกา 

- - - 5 กองกิจการนิสิต/ ทุกคณะ-สถาบัน /

กองทะเบียนฯ กองกิจการนิสิต/

กองทะเบียนฯ

หมายเหตุ

1) ผลการดําเนินงาน ป 2551 (12 เดือน)  เปนผลการดําเนินงานจากการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยซึ่งยังไมไดถูกประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.

2) สงป.  หมายถึง  ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ

3) ก.พ.ร. หมายถึง  ตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร.

4) สมศ.  หมายถึง  ตัวชี้วัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

5) สกอ.  หมายถึง  ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6) มมส  หมายถึง  ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2) สงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ศิษยเกา และชุมชนมีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

5.8.4 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม และสราง

ความสัมพันธกับผูปกครอง (มมส)

5.8.2 ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธเพื่อ

เผยแพรขอมูลและขาวภายในและภายนอกองคกร (มมส)

5.8.3 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสราง

เครือขายความสัมพันธของศิษยเกา (มมส)

5.8.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 

(ก.พ.ร.(5))

1) สงเสริมการประชาสัมพันธเพื่อการ

เผยแพรขอมูลขาวสารแบบเชิงรุก
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โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ประมาณการรายจายงบประมาณตามยุทธศาสตร

งบประมาณ

ตามยุทธศาสตร (บาท)

รวมทุกยุทธศาสตร 2,156,982,747

งบประมาณแผนดิน 878,000,000

งบประมาณรายได 1,278,982,747

1)  การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 1,106,989,937

งบประมาณแผนดิน 441,828,900

งบประมาณรายได 665,161,037

2)  การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 69,921,252

งบประมาณแผนดิน 24,041,400

งบประมาณรายได 45,879,852

3)  การใหบริการวิชาการกับประชาคมทุกระดับและชุมชน 10,845,200

งบประมาณแผนดิน 6,000,000

งบประมาณรายได 4,845,200

4)  การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 14,183,850

งบประมาณแผนดิน 10,034,100

งบประมาณรายได 4,149,750

5)  การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 955,042,508

งบประมาณแผนดิน 396,095,600

งบประมาณรายได 558,946,908

งบประมาณ

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ. 2552   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประมาณการรายจายงบประมาณตามจําแนกตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม แผนดิน รายได รวม

รวมทั้งสิ้น                   878,000,000                1,278,982,747                2,156,982,747

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                   456,949,800                   864,009,270                1,320,959,070

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                      60,854,200                    446,886,287                    507,740,487

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    396,095,600                    417,122,983                    813,218,583

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                   243,071,600                   247,151,900                   490,223,500

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    113,427,600                    129,855,973                    243,283,573

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    129,644,000                    117,295,927                    246,939,927

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                     46,792,300                   112,946,775                   159,739,075

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                      30,885,700                      58,418,777                      89,304,477

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                      15,906,600                      54,527,998                      70,434,598

โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม                     91,110,800                                    -                       91,110,800

เรงรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร                      78,500,000                                    -                        78,500,000

เรงรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร                      12,610,800                                    -                        12,610,800

เผยแพรความรูและบริการวิชาการ                       6,000,000                       4,845,200                     10,845,200

สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                     10,034,100                       4,149,750                     14,183,850

ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู                     24,041,400                     45,879,852                     69,921,252

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ. 2552   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ  (บาท)
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เปาหมาย ผลผลิต/

ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชี้วัด 2552 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนดิน รายได รวม

1) การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 837.92 1,224.11 2,062.03

1.1) มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนไดศึกษา เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

5 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 456.95 864.01 1,320.96

2 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 243.07 247.15 490.22

100 3 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 46.79 112.95 159.74

4 โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 91.11 91.11

5 โครงการโรงเรียนสัมพันธ

6

7

7.2 โครงการเปดโอกาสเขาศึกษา

8

9

10

11 โครงการรับนิสิตใหมโควตารับตรงใหเปนไปตามแผนการรับ

12

7.1 โครงการใหทุนผลการเรียนดีเดนของผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

ผูดอยโอกาส และผูมีความรูความ สามารถพิเศษ เชน โครงการ

ทุนผลการเรียนดี เปนตน

โครงการวิเคราะหความพรอมเพื่อสนับสนุนการเปดหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนสําหรับนิสิตเรียนดีแต

ยากจน มีคุณธรรม จริยธรรม  รวมถึงกลุมผูพิการ

โครงการจัดหาแหลงทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย

โครงการการประชาสัมพันธ ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของใน

กระบวนการคัดเลือกนิสิตใหม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณตามยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการขยายโอกาสใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถ

และผูดอยโอกาส

งบประมาณ (ลานบาท)

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติราชการ (สงป.)

2) ผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการ

ของสังคมและประเทศ

1.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม

การตลาดดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (มมส)

1) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทุกคนได

ศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  กอใหเกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ

โครงการเรียนลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัย
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เปาหมาย ผลผลิต/

ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชี้วัด 2552 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนดิน รายได รวม

งบประมาณ (ลานบาท)

1.2) มหาวิทยาลัยมีการจัดการและกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตใหมีความรู ความสามารถ

       มีประสบการณเต็มตามศักยภาพ ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม

80 1

5 2

5 3 โครงการสหกิจศึกษา

4

100 5 พัฒนาทักษะการเรียนรูดานสังคมของนิสิต

6

 1 : 30

7 โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนิสิตพิการ

83 8 โครงการวิจัยและประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

9

82 10 โครงการเชื่อมโยงการสื่อสารกับนิสิตผาน SMS 

11 โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

80 12

85 13 พัฒนาระบบการลงทะเบียน

85

5

1) พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  และสอดคลอง

กับความตองการของสังคมและประเทศ

2) การบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน

3) พัฒนากระบวนการผลิตสื่อการสอนที่

ทันสมัยอยางตอเนื่อง

1.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร (สกอ.(2.1))

1.2.1 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป.)

1.2.3 ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล

 องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ.(2.3))

1.2.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  (สกอ.(2.9), 

ก.พ.ร.(4.1.1))

1.2.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง

สาขาที่สําเร็จการศึกษา (ก.พ.ร.(4.1.2))

1.2.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน

เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ.(2.10))

1.2.10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ

ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา (สกอ.(2.11),ก.พ.ร.(6))

1.2.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการที่สรางคุณคา (ก.พ.ร.(18))

1.2.9 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการ

สอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมาตอจํานวนผูเขา

สอบทั้งหมด (สกอ.(2.12), ก.พ.ร.(4.1.3))

1.2.5 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา (สกอ.(2.4))

1.2.4 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด

 (สมศ.)

โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนอกหลักสูตรใหตอบสนองตอ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคอยางเปนรูปธรรม

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการทําปญหาพิเศษสําหรับ

นิสิตระดบัปริญญาตรี

สรางคุณสมบัติของนิสิตใหมีความพรอมในการทํางาน ใฝเรียนรู

ใหมากขึ้น

สรางโอกาสหรือจัดเวทีใหนิสิตไดมีโอกาสพบปะกับผูมีความรู

ความสามารถ

โครงการเรงรัดการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบใหแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ

กําหนดนโยบายและแผนในการพัฒนานิสิตในดานวิชาการให

ชัดเจน
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เปาหมาย ผลผลิต/

ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชี้วัด 2552 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนดิน รายได รวม

งบประมาณ (ลานบาท)

1.3) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกนิสิตทุกระดับ

5 1

20 2

3 การพัฒนาทักษะการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ

75 4 การพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ

5

6

67.50 7 จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธแกนิสิต

8 โครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ

9 โครงการรักษาความรวมมือตาม MOU (เดิม)

5 10 การรับนิสิตชาวตางชาติดวยทุนภายในและภายนอก

11

5

12

1.4) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิต ใหมีความสมดุลทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา

       ความดีงาม  จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

5 1 โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

2 กิจกรรมประชุมเชียรมหาวิทยาลัย

5 3 กิจกรรมฟุตบอลประเพณี

4 กิจกรรมวิ่งมาราธอน

5 โครงการจัดหาและเตรียมอุปกรณการกีฬา

6 การปรับปรุงและเตรียมสถานที่สําหรับออกกําลังกาย

1.3.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่

ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด (ก.พ.ร.(4.1.4))

1.3.1 จํานวนหลักสูตร/กิจกรรมที่มีการรวมจัดการเรียน

การสอนกับภาครัฐและเอกชน (มมส)

1.3.2 จํานวนหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมที่ไดลงนามและ

มีการดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรใน

ตางประเทศ (มมส)

1.3.3 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม 

จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (สกอ.

(2.12))

2) แสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ

1) สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางคุณภาพบัณฑิต

รวมกับภาครัฐและเอกชน

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาทักษะการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพเผยแพร

งานวิจัย/งานสรางสรรค

3) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิตใหเปนผู

รอบรูในวิชาการที่หลากหลายและทันสมัย

1) พัฒนาและสรางเสริมสมรรถนะความ

แข็งแรงของรางกายและความเขมแข็งของจิตใจ 

และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบตอสังคม

1.3.6 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ก.พ.ร.(3.4))

1.3.5 ระดับความสําเร็จของการใหทุนสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา (กพร.(3.3))

1.4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนิสิตดานบําเพ็ญประโยชน  ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และดานคุณธรรม จริยธรรม (สกอ.

(3.1+3.2))

1.4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนิสิตดานกีฬา-นันทนาการ (สกอ.(3.1+3.2))

กําหนดนโยบายและแผนในการพัฒนานิสิตใหมีศักยภาพทาง

วิชาการ

การเสนอขอยกเลิก/ผอนผันคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมของ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวตางชาติ

การสรางความรวมมือผานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน

และตางประเทศ

โครงการสรางแรงจูงใจในการตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธ

ระดับบัณฑิตศึกษา
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5 7 การใหคําปรึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิตนิสิต

8 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนิสิต

9 กิจกรรมทางวิชาการขององคกรนิสิตทุกระดับ

5 10

11 กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนขององคกรนิสิตทุกระดับ

5 12

5

13

14 กิจกรรมเพื่อสรางเสริมประสบการณในการทํางานรวมกับชุมชน

15 การพัฒนาความเปนผูนําและทักษะชีวิต

16

17 โครงการคายอาสาสมัคร

18

19 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตและมารยาทสังคม

20 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต

1.5) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพทางการสอนแกอาจารย

5 1 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3
5

4 โครงการเพิ่มศักยภาพดานการเรียนสอนสําหรับอาจารยใหม

5 5 โครงการอบรมอาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป

2) พัฒนาทักษะและเทคนิคทางการสอนใหกับ

อาจารย

โครงการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

1) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย

โครงการพัฒนาทักษะดานภาษา/คอมพิวเตอร/การสื่อสารและ

สารสนเทศ

กิจกรรมการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของทองถิ่นขององคกรนสิิตทุก

ระดับ

พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาในดานการเรียนรู

 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทุกระดับ

1.5.2 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(สกอ.(2.2), ก.พ.ร.(17))

1.5.3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ

อาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สมศ.)

1.4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการที่พักอาศัยของนิสิต

ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหอพักเครือขาย (มมส)

1.4.6 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิภาพใหกับนิสิต

 (มมส)

1.4.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนิสิตดานวิชาการ/ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ (สกอ.(3.1+3.2))

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนิสิตดานบุคลิกภาพ/มารยาท และความ

รับผิดชอบตอสังคม (สกอ.(3.1+3.2))

1.5.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.(2.7), 

ก.พ.ร.(16))

การพัฒนาชมรมและกิจกรรมกีฬา เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

นิสิต

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมความมีวินัยและจิตสํานึกที่

ดีตอสังคมของนิสิต
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5 6

7

100

90

5

2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 24.04 45.88 69.92

2.1) มหาวิทยาลัยมุงพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถ

    ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  ตลอดจน มีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

5 1 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 24.04 45.88 69.92

2 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมของอาจารย

3 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ

75,000 4 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม

5

35 6 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่องานสรางสรรค

7 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

8 สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ

9 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน

30 10 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร

11 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

12 โครงการพัฒนาทักษะการทํางานวิจัยกับนักวิจัยพี่เลี้ยง

13 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ

1) พัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของอาจารย

และนักวิจัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น

รวมทั้งบูรณาการการทํางานวิจยัเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

2) สรางทีมวิจัยที่แข็งแกรงในระดับนานาชาติ 

และสรางคุณภาพของงานวิจัยใหเกิดความ

เขมแข็งโดยความรวมมือระหวางอาจารยกับ

บัณฑิตศึกษา

2.1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา (สกอ.(4.3))

2.1.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับ

ทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สมศ.)

2.1.4 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ

ตออาจารยประจํา  (สกอ.(4.4), ก.พ.ร.(4.2.1))

1.5.5 รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือ

ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารย

ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  (ก.พ.ร.(4.2.3))

1.5.6 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ (สกอ.(2.13))

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกใน

การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.

(4.1))

1.5.7 ระดับความสําเร็จของโครงการผลิตหนังสือ/ตําราของ

มหาวิทยาลัย (มมส)

1.5.4 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   

(สมศ.)

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูประเพณีศิลปะและ

วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของ

อาจารย

โครงการสงเสริมการผลิตตําราและผลงานวิชาการของอาจารย
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20 14 โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัย

15 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย

16

5 17 โครงการพัฒนาการสรางกลุมวิจัยเฉพาะทาง

18

30 19 กิจกรรมสัมมนาวิชาการดานวิจัยประจําปของมหาวิทยาลัย

20

25 21 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย/งานสรางสรรค

22

5 23

24

25

26

27

28 กําหนดสัดสวนงานวิจัยใหเปนภาระงานในสัดสวนที่มากขึ้น

29

30

กิจกรรมเสวนาวิชาการ / สัมมนาวิชาการของนิสิต-อาจารย-

กลุมวิจัยเฉพาะทาง

3) การเพิ่มศักยภาพดานทรัพยากรและเงินทุน

สนับสนุนการวิจัย

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําตนฉบับในการตีพิมพ

และเผยแพร

กําหนดใหมีรางวัลตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยที่นําไปสูการปฏิบัติ

ในระดับชุมชนและระดับชาติ

2.1.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูล ระดับชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจํา  (สกอ.(4.5), ก.พ.ร.(3.1))

4) พัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพร

ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.1.6 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  (ก.พ.ร.(3.2), สมศ.)

โครงการพัฒนากรอบประเด็นวิจัยและทิศทางการวิจัยอยางมีสวน

รวมของอาจารย-นักวิจัย-ผูบริหาร-ภาคประชาชน

การแสวงหาแหลงทุนภายนอกเพื่อเสริมสรางงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย (เชน  สกอ., สวก. ฯลฯ)

จัดสรรงบเจรจาดานการวิจัยกับสถาบันตางประเทศและองคกร

ทองถิ่นเพื่อเพิ่มความกาวหนาของหนวยวิจัยเฉพาะทาง

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสรางสรรคจากงบประมาณ

เงินแผนดิน/งบประมาณรายได

2.1.7 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอัน

กอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดตออาจารยประจําและ/หรือ

นักวิจัยประจํา  (ก.พ.ร.(4.2.2))

กําหนดใหมีรางวัลตอบแทนผูมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง

และหรือไดรับการตีพิมพในวารสารที่มี  Impact Factor  สูงสุด 

(ขึ้นอยูกับแตละสาขาวิชา)

สนับสนุนงบประมาณใหไปเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการเสริมสรางแรงจูงใจการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

2.1.8 จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับการ

สนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยในตางประเทศ 

(มมส)

2.1.9 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการองคความรู

จากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.(4.2))

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาจารย-นักวิจัย-นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาใหมีโอกาสในการทําวิจัยในตางประเทศ
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31

32

33 การจัดสรรสิทธิประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญา

3) การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 6.00 4.85 10.85

3.1) การบริการทางวิชาการโดยถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอมของสังคม

        และชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ   

5 1 ผลงานการใหบริการวิชาการ 6.00 4.85 10.85

2 สนับสนุนโครงการถายทอดองคความรูสูชุมชน

3 สนับสนุนโครงการบริการสาธารณะ

18 4 สนับสนุนโครงการสรางความรวมมือกับชุมชน

5

6 โครงการวิจัยและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและแบงปนผานWi Max

29 7

8

80 9 พฒันาทักษะการใหบริการวิชาการของบุคลากร

10 สงเสริมการจัดหารายไดจากการใหบริการวิชาการ

10 11

12

13

โครงการนํารองชุมชนตนแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ชุมชนบานมะกอก)

พัฒนาระบบและหลักเกณฑในการบริหารงบประมาณจากการ

ใหบริการวิชาการ

พัฒนาและสงเสริมหนวยงานใหบริการวิชาการที่มีอยูเดิมให

ประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ขยายเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันของประเทศ

โครงการสรางแรงจูงใจสําหรับผูที่มีผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ

หรือผลงานสรางสรรคที่นําไปจดสิทธิบัตร

จัดทําแผนการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งแผนระยะยาว

  ระยะกลาง  และระยะสั้น

ศึกษาความตองการการรับบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3.1.1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน  (สกอ.(5.1))

1) พัฒนาการใหบริการวิชาการ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของชุมชนและประเทศ

การสนับสนุนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  และวิสาหกิจ

ชุมชน

3.1.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.(5.5))

3.1.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ และ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตอ

อาจารยประจํา  (สกอ.(5.2))

2)พัฒนากระบวนการบริการวิชาการที่เปน

ประโยชนแกชุมชน  และนําไปสูการพึ่งพา

ตนเองได

3.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  (สกอ.(5.4)) 

(สงป.)

3.1.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย

ประจํา (สกอ.(5.3))
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14

15

16 มีหนวยงานกลางเพื่อรวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูลตอไป

17 เสนอโครงการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี เฉลิมพระเกียรติ

18 จัดตั้งศูนยทดสอบความรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 10.03 4.15 14.18

4.1) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน

4.1.1 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 32 1 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10.03 4.15 14.18

4.1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 2,000 2

5

3

4

5 โครงการ 116 วันแมถึงวันพอ

6 โครงการเทศนมหาชาติ

7 โครงการสรางเอกลักษณการแตงกายของบุคลากรมหาวิทยาลัย

8

9

10

11

12

สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ

สงเสริมโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่ยั่งยืน

4.1.3 ระดับความสําเร็จของระบบกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (สกอ.(6.1))

1) สงเสริมและสรางความภาคภูมิใจในการ

อนุรักษและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

บูรณาการการใหบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียน

การสอน  และการวิจัย

โครงการอนุรักษ  ฟนฟู  และเผยแพรประเพณี  ศิลปะและ

วัฒนธรรม

จัดทําแผนการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย ทั้งเปนแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น

สงเสริมโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ

สนับสนุนกิจกรรมดานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรม โดยใหนิสิตและบุคลากรมีสวนรวม

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม

สําหรับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม

รวมกับชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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13

14

15 เสนอโครงการจัดตั้งศูนยอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

5.1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

5 1

2 โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย

3 โครงการพัฒนาระบบราชการ

4 โครงการวิจัยสถาบัน

90 5

5 6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใชจายสมจริง

7 พัฒนาและจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

5 8

9

5 10

11
5

12

การปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดสรรเงินแผนดิน และรายได

ใหสอดคลองกับรายรับจริง และเปนไปตามแผน

3) พัฒนาระบบบริหารและจัดการงบประมาณ

ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑการจายเงิน

คาตอบแทน คาสอน สวัสดิการ และการบริหาร

โครงการใหความรูและจัดทําระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานและการบริหารมหาวิทยาลัย

โครงการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของประชาชน  ศิษยเกา  

และผูมีสวนไดสวนเสีย

5.1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการ

ปฏิบัติราชการที่กําหนด (สกอ.(1.2))

5.1.1 ระดับความสําเร็จของการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

 ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนงานดําเนินงาน

 และมีการกําหนดตัวบงชี้หลัก เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ.(1.1))

1) กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับศักยภาพและทิศ

ทางการบริหารประเทศ

2) ปรับแกไขระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และพัฒนาเครื่องมือดานการเงิน

การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสราง

ความเปนธรรม

สรางเครือขายศิลปนพื้นบาน  ปราชญพื้นบานครูภูมิปญญาทองถิ่น

การยกยองเชิดชูเกียรติศิลปนพื้นบาน ปราชญพื้นบาน ครูภูมิ

ปญญาทองถิ่น

มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานกลางของ

มหาวิทยาลัย

การใหความรูเกี่ยวกับดานการบริหารการเงิน-บัญชี- พัสดุ และ

งบประมาณแกผูปฏิบัติงานและบุคลากร

โครงการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ / ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

5.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของ

ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.(7.2))

5.1.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  (สกอ.(7.6), ก.พ.ร.(13))

5.1.5 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (ก.พ.ร.(10))

5.1.6 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดทํา การ

จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย เพื่อจัดทํางบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ (สกอ.(8.1))
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5 4) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 13

5 14

5 15 มีการติดตาม/ตรวจสอบผลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

16

5

17

18 สงเสริมการเผยแพรกิจกรรมที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Web site

19 สงเสริมการสรางเครือขาย KM รวมกับสถาบัน การศึกษาอื่น ๆ

20

21 พัฒนาวิธีการเสนอรายงานสถานะทางการเงินตอสภามหาวิทยาลัย

22 เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินใหเปนไปตามแผน

23 เรงรัดการเบิกจายงบลงทุน

5.2) พัฒนาระบบการจัดการดานการเงิน

5 1

5 2 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจการเสริมศึกษา

3

4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินทรัพยของมหาวิทยาลัย

5 โครงการศึกษา/รวบรวมองคความรูของมหาวิทยาลัย

6 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

5.1.9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิต (ก.พ.ร.(11), สมศ.)

5) พัฒนาระบบการใหบริการและการกํากับ

ดูแลติดตามการดําเนินงาน

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินและ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงสินทรัพยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มรายได

ของมหาวิทยาลัย

สงเสริมการจัดกิจกรรม Cops  ระหวางหนวยงานเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน

โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของหนวยกิจการ

เสริมศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเกิดรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง

มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงานทุกป

โครงการรณรงคการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

สงเสริมใหอาจารย/บุคลากรนํา KM ไปเปนสวนหนึ่งใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  หรือการปฏิบัติงาน

 มีการประเมินผลผูบริหารระดับสูงและระดับคณะ/หนวยงานจาก

สภามหาวิทยาลัย

5.1.10 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการถายทอดเปาหมาย

จากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.(7.1), 

(สกอ.(7.9), ก.พ.ร.(12))

5.1.8 ระดับความสําเร็จของรอยละของอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายงบลงทุน (ก.พ.ร.(9))

5.1.7 ระดับความสําเร็จของการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  (สกอ.(7.8))

2) พัฒนากิจการเสริมศึกษาใหเปนแหลง

รายไดของมหาวิทยาลัย

     5.1.10.1) ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทสภามหาวิทยาลัย

     5.1.10.2) ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมาย

ของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ

5.2.2 ระดบัความสําเร็จของการดําเนินงานของหนวยงาน

กิจการเสริมศึกษา (มมส)

5.2.1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการการเงินและการ

คลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)
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7

8 ศึกษารูปแบบการจายเงินที่มีประสิทธิภาพ

9

10 เสนอโครงการจัดตั้งสํานักกิจการหอพัก

11 เสนอโครงการจัดตั้งสํานักพิมพ

12 เสนอโครงการจัดตั้งสํานักบริหารกิจการเสริมศึกษา

5.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 1

5 2

3

5

4

5

6

7

 3) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ และการเรียนรูของนิสิต บุคลากร 

และชุมชน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและการ

บริหารงาน (FIS)

โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ให

สามารถเชื่อมโยงไดทุกหนวยงาน และสามารถใชปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตและ

บุคลากร

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหาร

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลนิสิต บุคลากร หลักสูตร และ

การเงิน ใหสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลกลางได

2) จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ

 เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

รองรับการบริหารจัดการ

ศึกษารูปแบบการจัดการเงินฝากใหเกิดผลประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยสูงสุด

จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับแผนยุทธ

ศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดทําระเบียบ/ขอบังคับ  ที่เกี่ยวของกับการบริหาร

หนวยเสริมศึกษา

โครงการพัฒนาระบบหองสมุดและจัดหาทรัพยากรการเรียนรู  

เพื่อสนับสนุนกลยุทธ  มหาวิทยาลัยแหงการผลิตบัณฑิต  และ

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู

5.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน

อุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  (สกอ.

(7.5), ก.พ.ร.(14))

5.3.1 ระดับความสําเร็จของแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (มมส)

5.3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด (มมส)
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5.4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย

5 1) พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร 1

2 มีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการสรรหาบุคลากร

70 2) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 3

80 4 โครงการเสริมสรางสมรรถนะการทํางานของบุคลากร

5 โครงการสงเสริมและจัดหาทุนการศึกษาตอสําหรับอาจารย

6 โครงการฝกอบรมการใหบริการแกบุคลากรมหาวิทยาลัย

30 7

55 8 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

9

2

10

11

12

13 เสนอโครงการจัดตั้งศูนยศาสตรและศิลปเพื่อการพัฒนาบุคลากร

5.5) พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย

5 1 การจัดการพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อความสะอาดและสวยงาม

2 การออกแบบ/จัดการพื้นที่สีเขียว สวนหยอม การตกแตงสนาม

5 3 การผลิตปุยชีวภาพจากสิ่งเหลือใช

4 การกําจัดขยะใหเกิดประโยชน

มีระบบการแจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมในการยื่นเสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

5.4.2 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ

หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ (สมศ.)

มีการจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 และการเกษียณอายุราชการ

โครงการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยใน

ตางประเทศ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทําผลงานวิชาการ

ของบุคลากร

5.5.2 ระดับความสาํเร็จของแผนการจัดการขยะภายใน

มหาวิทยาลัย (มมส)

5.5.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของ

มหาวิทยาลัย (มมส)

1) พัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพและ

สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย

ศึกษาขอมูลและนําเสนอโครงสรางขั้นและอัตราเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ศึกษาขอมูลการเพิ่มเงินพิเศษเทียบเทา ระดับ 8 ของพนักงาน

วิชาการ และเสนอหลักเกณฑใหม

ศึกษาหลักเกณฑและกรอบวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของ

พนักงาน/ขาราชการ

5.4.6 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ (สกอ.(7.7))

5.4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

(สกอ.(7.3+7.4), ก.พ.ร.(15))

5.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ตออาจารยประจํา (สกอ.(2.6))

5.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ (สมศ.)

3) พัฒนาการจัดการความรูเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย

5.4.4 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.(2.5))
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5 5 เรงรัดสิ่งกอสรางใหม/เกา

6 วางแผนระบบทอและทางระบายน้ํา

5 7 วางแผนระบบน้ําประปา

8 โครงการปรับปรุงหองเรียน – อาคารเรียน

9 โครงการกิจกรรม  5 ส

10 สงเสริมการรณรงคการทําความสะอาดภายในหนวยงาน

11 มีการจัดทําแผนการปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย

12 กิจกรรม  Cleaning Day

13

14 โครงการสงเสริมรณรงคการประหยัดน้ําประหยัดไฟ

5.6) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

5 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

2 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา

3 โครงการอบรมผูประเมิน

5 4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

5 โครงการศึกษาและวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง ของมหาวิทยาลัย

5.7) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีความภูมิใจในตนเองและองคกร

5 1

5 2

5 3 โครงการพัฒนาบุคลากรในแตละสายงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ  

สมรรถนะและปรับกระบวนทัศน คานิยม  และวัฒนธรรมการ

ทํางาน

มีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการประเมินผลที่วัดผล

สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมโยงกับการจัดสรร

สิ่งจูงใจ

โครงการพัฒนา และปรับปรุงสวัสดิการบุคลากร เพื่อความผาสุก

ในการปฏิบัติงาน

5.7.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ.(7.4))

5.7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการเงินสํารองเลี้ยงชีพ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย (มมส)

1) พัฒนาระบบการรักษาและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรบุคคล

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันภายในหนวยงานและนอก

หนวยงาน

5.5.4 ระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ.(8.2))

5.5.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.(8))

5.6.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการใหความรู

และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ.(9.2))

5.6.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่

กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ก.พ.ร.

(7))

5.7.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิการพนักงาน

และลูกจางชั่วคราว (มมส)
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เปาหมาย ผลผลิต/

ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชี้วัด 2552 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนดิน รายได รวม

งบประมาณ (ลานบาท)

5 4 โครงการกําหนดสวัสดิการและสิ่งจูงใจสําหรับบุคลากร

5 โครงการประกันอุบัติเหตุใหแกลูกจางชั่วคราวทุกคน

6 ศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน/ลูกจางชั่วคราว

7

5.8) พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและรับรูของสาธารณะ

5 1

5 2 การสรางเครือขายความสัมพันธกับศิษยเกา และผูปกครอง

3

5

4 จัดทําแผนการโฆษณาประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

5

รวมทั้งสิ้น 878.00 1,278.98 2,156.98

หมายเหตุ

1) ผลการดําเนินงาน ป 2551 (12 เดือน)  เปนผลการดําเนินงานจากการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยซึ่งยังไมไดถูกประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.

2) สงป.  หมายถึง  ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ

3) ก.พ.ร. หมายถึง  ตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร.

4) สมศ.  หมายถึง  ตัวชี้วัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

5) สกอ.  หมายถึง  ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6) มมส  หมายถึง  ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัย

5.8.2 ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร

ขอมูลและขาวภายในและภายนอกองคกร (มมส)

5.8.3 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสราง

เครือขายความสัมพันธของศิษยเกา (มมส)

1) สงเสริมการประชาสัมพันธเพื่อการเผยแพร

ขอมูลขาวสารแบบเชิงรุก

2) สงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษยเกา 

และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

5.8.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 

(ก.พ.ร.(5))

ศึกษารูปแบบการลงทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงาน และ

ทําความเขาใจกับพนักงานมหาวิทยาลัย

5.8.4 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม และสราง

ความสัมพันธกับผูปกครอง (มมส)

การเผยแพรกิจกรรมที่สงเสริมการสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

สูสาธารณะ

2) สงเสริมบุคลากรใหมีคุณภาพ สุขภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรม

5.7.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพ/คุณธรรม/

จริยธรรม ใหกับบุคลากร (มมส)
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ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการอํานวยการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  สมัปปโต ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสิริพร  ศิระบูชา ผูอํานวยการกองแผนงาน

วิเคราะหขอมูล / จัดทํารูปเลม

นางสาวพนมพร ปจจวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 7

นางสาวแจมจันทร วังแพน พนักงานบริหารทั่วไป

นางสาววาสนา ปาปะตัง พนักงานบริหารทั่วไป

ปที่พิมพ

 ธันวาคม  2551

คณะผูจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม




