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บทนําบทนา



สภาพปจจุบันและปญหาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไดดําเนินงานตามพันธกิจ และภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษามาเปนเวลากวา 40 ป

ตั้งแตชวงเริ่มแรกในฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และไดรับการจัดตั้ง

เปนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2537 ในชวงเวลา 15 ปที่ผานมามหาวิทยาลัยมีความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานใหม

เพื่อตอบสนองตอความตองการการศกึษาระดับอุดมศึกษาของทองถิ่น  ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน   โดย

ขยายการจัดการศึกษาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และพัฒนาสาขาวิชาดานศึกษาศาสตร  ดานมนุษยศาสตร

สังคมศาสตรใหมีความเปนสหศาสตรมุงเนนการวิจัย ใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานจริงในทองถิ่นเสริมสรางการปฏิบัติงานจริงในทองถิ่น เสริมสรางประสบการณ

ใ ิ ี โ  ื ั ป ิ ั ิ  ั้ ั ั้  ใ  ิ ั ึ ั ิ 

บทนํา

ในวิชาชีพ  โดยรวมมือกับสถานปฏิบัติการตางๆ ทังภาครัฐและเอกชน  รวมทังมุงใหเกิดการจัดการศึกษาระดับนานาชาติดวย

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น  22 หนวยงาน  ประกอบดวย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร  คณะเทคโนโลยี  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะพยาบาลศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผังเมือง และนฤมิตศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะวิทยาการสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะสาธารณสุขศาสตร  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  คณะแพทยศาสตร  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร  วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  และสํานักศึกษาทั่วไป

การพัฒนามหาวิทยาลัยชวงแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี

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

บุรีรัมย หนองคาย สระบุรี กรุงเทพฯ เพชรบูรณ และสุพรรณบุรี มีการเปดสอนทั้งหมด 167 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร (รอยละ 49.70)

ระดับป.บัณฑิต 2 หลักสูตร (รอยละ 1.20)  ระดับปริญญาโท 55 หลักสูตร (รอยละ 32.93)  และระดับปริญญาเอก 27 หลักสูตร (รอยละ 16.17) โดยเปน

หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 10 หลักสูตร (รอยละ 5.98) มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 44,328 คน  จําแนกเปนนิสิตศูนยมหาสารคาม  39,119 คน (รอยละ 88.25)  

และเปนนิสิตโครงการจัดการเรียนการสอนภายนอก จํานวน 5,209 คน (รอยละ 11.75)  โดยเปนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 36,679 คน (รอยละ 82.75) 

ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7,375 คน (รอยละ 17.25) มีบุคลากรทั้งสิ้น 3,005 คน จําแนกเปนขาราชการ สาย ก 269 คน (รอยละ 8.95) ขาราชการสาย ข
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และ ค 171 คน (รอยละ 5.69) ลูกจางประจํา 56 คน (รอยละ 1.86) พนักงานวิชาการ 748 คน (รอยละ 24.89) พนักงานปฏิบัติการ 453 คน (รอยละ 15.07)

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 28 คน (รอยละ 0.93) ผูเชี่ยวชาญ 32 คน (รอยละ 1.06) และพนักงานจางตามภารกิจ (ลูกจางชั่วคราว) 1,245 คน (รอยละ

41.43)  จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ  1,077 คน (รอยละ 35.84) บุคลากรสายปฏิบัติการ 1,928 คน (รอยละ 64.16)  คิดเปนสัดสวน 1 : 1.79 โดยเปน

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ทั้งสิ้น  997 คน  จําแนกเปน  ศาสตราจารย  - คน   รองศาสตราจารย 44 คน (รอยละ 4.41)  ผูชวยศาสตราจารย  120 คน

(รอยละ 12.04)  และอาจารย  833 คน (รอยละ 83.55)  และจําแนกเปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 285 คน  (รอยละ 28.59)  อาจารยที่มีวุฒิปริญญาโท

608 คน (รอยละ 60.98)  อาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี 102 คน (รอยละ 10.23)  และอาจารยที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 2 คน  (รอยละ 0.20)

สรุปผลการดําเนินงาน

1) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุดเดน

1. มีการวิจัยดานการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยเพื่อกอใหเกิด
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ุ

การพัฒนาดานการเรียนการสอน

3. มีนิสิต บัณฑิตและศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณจํานวนมาก

4. มหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจความตองการของนิสิตปที่ 1 อยางครบถวนและเปนระบบทําใหสามารถทราบถึงความตองการยิ่งยวด

ของนิสิตและสามารถนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงผลการดําเนินการ

5. มหาวิทยาลัยสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนทั้งในดานของวิชาการ  กีฬา  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  นันทนาการ  และศิลปวัฒนธรรม

โดยมุงเนนการมีสวนรวมระหวางสถาบันกับองคการนิสิต

6. มีกลไกในการสนับสนุนโครงการวิจัยแกนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และคณาจารย ทั้งโดยเงินรายไดมหาวิทยาลัย และคณะ

7. มีการเชื่อมโยงผลงานการวิจัยไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย  โดยรวมมือกับภาคเอกชน 

8. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและมีระเบียบในการคิดคาตอบแทนที่ชัดเจน

9. มีผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตรนานาชาติ  และอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นรวม และไดรับรางวัลนักประดิษฐในระดับชาติ

10. มีผลงานที่ไดรับการอางอิงในภาพรวมสูงขึ้นมาก

11. มหาวิทยาลัยมีคณะและหนวยงานรวมทั้งบุคลากรที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพสูงที่เอื้อตอภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม

ประกอบกับชุมชนและพื้นที่บริการ มีความจําเปนและความตองการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ในดานตางๆ โดยผานกิจกรรมดานการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม
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12. มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมที่เขมแข็งและมีการเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้ง

มีการหลอหลอมอัตลักษณอันพึงประสงคของบัณฑิตอยางชัดเจน

13. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล โดยเฉพาะฐานขอมูลเพื่อการบริหารดานการบัญชี การเงิน พัสดุและงบประมาณ 

14. ผูบริหารใหความใสใจในการรวมมือกับหนวยงานชุมชนโดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมในการพัฒนาสถาบันและชุมชนควบคูกันไป

15. มหาวิทยาลัยไดติดตามและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยตามแนวทางใหมของกพร. และเตรยีม พรอมการขยายการดําเนินงาน

อยางเปนรูปธรรม

16. มหาวิทยาลัยไดพัฒนากลไกการกํากับดูแลกิจการมหาวิทยาลัย ดานการเงินและงบประมาณที่ชัดเจน  โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และมีผูบริหารระดับสูงรวมรับผิดชอบในกลไกดังกลาว

17. มีการนําเครื่องมือการจัดการความรูเขามาใชในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ตามไดอะแกรม QAKM  

จดออน
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จุดออน

1. ไมมีตัวชี้วัดที่บงบอกเอกลักษณและอัตลักษณ/เปาหมายของมหาวิทยาลัยในการประเมินคุณภาพภายใน

2. แมวาจะมีการแสดงวิสัยทัศน 10 ปขางหนา คือ “การมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเรียนรูและมหาวิทยาลัยนวัตกรรม” แตยังไมมีการเชื่อมโยง

กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

3. มี 6 คณะ/หนวยงานสอนจาก 20 คณะ/หนวยงานสอน (30%) ที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายนอยกวารอยละ 60 ตามตัวบงชี้

ของแผนปฏิบัติงานประจําป

4. การบริหารหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตร

5. การจัดกิจกรรมใหผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยมีสวนรวมยังไมครบทุกหลักสูตร

6. จํานวนนิสิตเต็มเวลาและเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํายังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

7. มหาวิทยาลัยยังไมไดจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกศิษยเกา

8. การประเมินคุณภาพของการใหบริการตอนิสิตของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจนและครอบคลุมในสิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดบริการ

9. ผลงานการวิจัยในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยังมีนอย

10. มหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการจัดทํา “แผนกลยุทธทางการเงิน’’ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
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ขอเสนอแนะ

1. ควรเรงดําเนินการใหคณะ/หนวยงานดังกลาว มีการดําเนินงานสรางระบบและกลไกใหนิสิตนํากระบวนการคุณภาพ PDCA ไปใชพัฒนา

คุณภาพของโครงการนิสิตของมหาวิทยาลัย และควรสนับสนุนใหสโมสรนิสิตและสภานิสิตรวมสรางเครือขายระหวางสถาบัน

2. ควรเพิ่มตัวบงชี้ที่บงบอกเอกลักษณ เชน การวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิภาคอีสานหรือวัฒนธรรมอีสาน ความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ภาคอีสาน (ตักสิลาอีสาน)

3. ควรมีการบูรณาการ  “การมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเรียนรูและมหาวิทยาลัยนวัตกรรม”  ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนหลักของมหาวิทยาลัย 

4. คณะ/หนวยงานดังกลาวควรวิเคราะหหาสาเหตุและปรับปรุงระบบการดําเนินงานใหบรรลุตัวบงชี้ในแผนปฏิบัติงานประจําปเพิ่มขึ้น

5. ควรพัฒนา  สรางองคความรู/นวัตกรรมดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในจากกระบวนการจัดการความรู 

6. ควรรวบรวมหลักฐานและรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ไดดําเนินการไปแลว

7. นิสิตทั้งปจจบันและศิษยเกาไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคณ ยกยองในดานตางๆ อยในระดับดี  แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดอยในกลม
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7. นสตทงปจจุบนและศษยเกาไดรบรางวลหรอประกาศเกยรตคุณ ยกยองในดานตางๆ อยูในระดบด  แตเนองจากมหาวทยาลยจดอยูในกลุม

ผลิตบัณฑิตและวิจัย  จึงควรสงเสริมใหนิสิตบัณฑิตศึกษาเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรางวัล 

8. ควรบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตรและควรวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร

ทุกหลักสูตร

9. ควรจัดกิจกรรมใหผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร และใหมีการ

ติดตามตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร

10. ควรคํานึงถึงอัตรากําลังของอาจารยในมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับภาระงานสอนและจํานวนนิสิตเพื่อรักษาคุณภาพในการจัดการเรียน

การสอน นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ไดนําอาจารยจากคณะตางๆ มาสอนสงผลตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาและภาระงาน

ของอาจารยในหนวยงาน รวมทั้งกระทบตอคุณภาพการสอน

11. ควรพิจารณาแนวทางในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามภาวะการไดงานทําของบัณฑิต เนื่องจากชวงเวลาในการจบของบัณฑิต กอนการเก็บ

ขอมูลยังไมถึง 1 ป  ทําใหมีผลตอจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา

12. เพื่อใหการวางแผนพัฒนากิจกรรมนิสิตเปนไปอยางตอเนื่อง  ควรจัดสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการในแตละดานใหครบทั้ง 5 ดาน

และสรุปผลภาพรวม ที่ดําเนินการทั้งรอบป 
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13. มหาวิทยาลัยควรจัดสํารวจความตองการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพใหกับศิษยเกา เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้น ยังเปนโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย/คณะ  และศิษยเกา

14. มหาวิทยาลัยควรจัดการประเมินคุณภาพการใหบริการใหครอบคลุมทั้ง 5 ดาน เพื่อจะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการแกนิสิต

และศิษยเกา  โดยแยกกลุมผูรับบริการใหชัดเจน

15. ควรพิจารณาแนวทางสงเสริมการวิจัย และนําผลจากการวิจัยไปสูการใชประโยชนและตีพิมพเผยแพรใหมากยิ่งขึ้น

16. ควรพิจารณาคณะ /นักวิจัยที่มีศักยภาพไปชวยเหลือ/ใหคําปรึกษาแกคณะ/นักวิจัยหนาใหมใหมีศักยภาพในการขอทุน /การทําวิจัย 

และการเผยแพรผลงานวิจัย  อยางตอเนื่อง 

17. ควรทบทวนความเขาใจในการแยกประเภทผลงานวิจัยใหสอดคลองกับตัวบงชี้  เพื่อใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาและสงเสริมการวิจัย

ของมหาวิทยาลัย
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18. ควรปรับแผนกลยุทธดานการบริการวิชาการแกสังคมใหมีแนวทางมากขึ้น  และสะทอนหลักการเสรีภาพทางวิชาการของคณาจารยและ

หนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมบุคลากรและหนวยงานพัฒนาโครงการบริการวิชาการแกสังคมใหเพิ่มจํานวนมากขึ้น

19. ควรกําหนดยุทธศาสตรที่สงเสริมการอนุรักษ พื้นฟูและปกปองวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่นควบคูไปกับบทบาทที่เอื้อ

ตอกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Cross-culture) ซึ่งเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางของคณาจารยและบัณฑิตไปสูความเปนสถาบันและบัณฑิตในระดับชาติ

และระดับสากลไดอยางแทจริง

20. ควรขอความรวมมือใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการประชุมทุกครั้งใหมากขึ้น

21. ควรสรางหลักสูตรหรือจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารระดับตางๆ ใหมีโอกาสการพัฒนาศักยภาพ ตามผลการประเมินศักยภาพของผูบริหาร

22. ควรสรางกลไกการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู

23. ควรเพิ่มกลไกพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสรางกลไกการประเมินความพึงพอใจในทุกภารกิจของหนวยงานอยางเปนระบบ

24. ควรสรางระบบแรงจูงใจตาม performance รายบุคคล ที่เชื่อมโยงกับผลการประเมินการดําเนินงานของหนวยงานในการบรรลุความสําเร็จ

ตามเปาหมายองคกร เชน รางวัลที่ไดรับจาก กพร., โครงการ 5 ส. เปนตน
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25. ควรแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อนํามาใชควบคูกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (พ.ศ.2550-2559)  เปนการดวนใหทันกับระยะเวลาในแตละรอบปงบประมาณโดยใชกลไกและระบบตางๆ  ที่เกี่ยวของและมีอยูแลว  ไดแก

ระบบการจัดการดานทรัพยสินและจัดหารายได  ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ  ระบบการบริหารความเสี่ยง  เปนตน

26. ขยายขอบเขตภารกิจของคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

เพิ่มขึ้น  นอกเหนือไปจากระบบยานยนตไปสูการใชทรัพยากรรวมในดานอื่นๆ พรอมทั้งใหวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมในดานตางๆรวมทั้งจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานดังกลาววาสามารถประหยัดทรัพยากรไดมากนอยเพียงใด 

27. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ทบทวนบทบาทและหนาที่ของบางหนวยงานที่อาจสะทอนภาพลักษณในทางลบของสถาบัน เชน สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ ที่มีอยูโดยอาจผนวกเขากับงานดังกลาวกลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจการสอบการทุจริตที่มีอยูแลว เชน กองนิติกร

2) ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.  ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในภาพรวมอยูที่ระดับมีพัฒนาการดีเยี่ยม  ทําไดเกินเปาหมาย  (3.7631)  ผลการปฏิบัติราชการรายมิติ  พบวา  มหาวิทยาลัย

มีผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายจํานวน  3  มิติ  ไดแก  มิติที่ 2 ดานคุณภาพ (4.4000) มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล (3.9982)  และมิติที่ 4 ดานการพัฒนา

สถาบัน (3.2460)  สวนมิติที่ไมบรรลุเปาหมาย คือ  และ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (2.9000)

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก

มาตรฐานดานบัณฑิต 3.5629 0.3499

มาตรฐานงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.8122 0.4051

มาตรฐานดานบริการวิชาการ 4.2228 0.2962

มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.6714 0.1030
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2.  จุดเดน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใหความสําคัญกับการปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐาน  ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการซึ่งสามารถ

จัดทําแผนไดอยางมีคุณภาพตาม 8 ประเด็นของคุณภาพในการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการที่กําหนด  และมหาวิทยาลัยยังใสใจเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต

โดยมีการเปดสอน/อบรมหลักสูตรใหมและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหนิสิตไดศึกษา  มีการสนับสนุนและสงเสริมเกี่ยวกับการจัดหาทุนการศึกษาจากแหลงทุน

ภายนอกแหลงทุนภายใน การจัดหาแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ  รวมทั้งการกํากับติดตามโครงการวิจัยใหสําเร็จรอยละ 100  และใหความสําคัญกับ

การมุงพัฒนาคุณภาพบุคลากรทั้งระดับบริหาร  และระดับปฏิบัติการ

สําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สะทอนอัตลักษณและจุดเนนของสถาบันนั้น  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาอาจารยและ

นักวิจัยใหมใหไดรับการพัฒนาทักษะการทําวิจัย  และการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของมหาวิทยาลัยลงสูตัวระดับบุคคลอยางจริงจัง

ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนตนเองตามอัตลักษณและจุดเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

ไดอยางดีเยี่ยม  เพราะสามารถดําเนินงานมาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับมีพัฒนาการด ี ทําไดเกินเปาหมายอยางมากไมวาจะเปนการจัดสรร

เงินวิจัยเพิ่มขึ้น  และอาจารยสามารถหาทุนจากภายนอกไดมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยไดรับการ Citation  มากขึ้นเปนลําดับ  รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่ไดรับ

้
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การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามเปาหมายสูงสุด  อีกทั้งคณาจารยไดใหการบริการวิชาการแกสังคม และดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไดผลอยางดี

3.  จุดที่ควรพัฒนา

การดําเนินงานดานกิจกรรมนิสิตโดยเฉพาะสัดสวนของกิจกรรม/โครงการนิสิตดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม/ คุณธรรม/จริยธรรม

มีจํานวนนอยกวากิจกรรมดานอื่น ๆ นอกจากนี้การดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตยังไมเปนไปตามเปาหมาย  เชน บัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

บัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา  รอยละของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบ  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  และการพัฒนาสถาบันสูสากลนั้นมหาวิทยาลัยยังไมไดรับการจัดอันดับทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับสถาบัน

ผลการปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการที่ไมบรรลุเปาหมาย  ไดแก  ความสําเร็จของการดําเนินงานของหนวยงานกิจการเสริมศึกษา

การดําเนินการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต การรายงานผลของระบบจรรยาบรรณคณาจารย จํานวนอาจารยที่ครบกําหนด

ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการเมื่อครบกําหนดระยะเวลา  จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ  การจัดการความรู (KM)  ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีและสารสนเทศ  การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา  หลักสูตร  และจํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
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4.  ขอสังเกตและขอเสนอแนะ

เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานการวิจัย/ การบริการวิชาการ/การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  พบวา 

ผลการดําเนินงานในภาพรวมดีมาก  แตเมื่อพิจารณาเปนรายคณะ/หนวยงานยังมีจุดออนซึ่งตองแกไขอีกหลายหนวยงานที่จะตองนําไปเชื่อมโยงกับการจัดทํา

 แผนการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพคณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการแกไข

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดสัดสวนในการจัดกิจกรรม/โครงการนิสิตใหมสีัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหนิสิตไดรับการพัฒนาทักษะทุกดาน 

2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายในการสงเสริม  สนับสนุนและดําเนินการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหบัณฑิต

มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติที่ตรงความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต  ซึ่งจะทําใหบัณฑิตมีงานทํามากขึ้น  มีคาตอบแทนสูงขึ้น  และเปนที่พอใจขององคกร

ผูใชบัณฑิต  ซึ่งจะสงผลใหบัณฑิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประสบความสําเร็จในชีวิตในอนาคต

3. มหาวทิยาลัยควรมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหบัณฑิตสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได
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4. มหาวิทยาลัยควรมีวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยใหไดรับการจัดอันดับสูสากลทั้งในระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน

โดยมีการวางแผนรวมกันกับทุกคณะ  และควรมอบหมายความรับผิดชอบมีการกํากับติดตาม  และประเมินผลอยางตอเนื่อง

5. ในการกําหนดหรือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ควรมีการจัดทําแผนรวมกันอยางเปนระบบ  มีกิจกรรมหรือโครงการ

สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เหมาะสม  มีการกํากับติดตามประเมินผลแลวรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

6. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการจัดทําแผน

รวมกันอยางเปนระบบ  มีการกํากับติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลเพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอยางตอเนื่อง

7. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  รวมทั้งการสนับสนุนและสงเสริม และจัดสรรสิ่งจูงใจ

ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

8. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหทุกหนวยงานพัฒนากระบวนการทํางานโดยการนํากระบวนการ KM  มาใชในการพัฒนา รวมทั้งการกํากับ

ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง

9. มหาวิทยาลยัควรเรงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ และนําเสนอให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับรองตอไป
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ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในชวงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2555)

ภายใตสถานการณเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษา งบประมาณ การประเมินคุณภาพการศึกษา และการจัดอันดับของสถาบันการศึกษา ตลอดจน

การเปดเสรีทางการศึกษา ลวนแตมีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งสิ้น  ดังนั้น ในการบริหารงานจะเนนการพัฒนาคุณภาพทั้งการเรียนการสอน

การวิจัย การบริการวิชาการ  ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสูความเปนเลิศ โดยมีนโยบายหลักที่จะบริหารงานในเชิงรุก ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี และใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  พึ่งพาตนเองมากขึ้น  และความมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ

สําหรับกรอบกลยุทธและมาตรการการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามในชวงป พ.ศ.  2552-2555  ไดมุงเนนการวางรากฐานการพัฒนาดานคุณภาพ

เปนหลัก ภายใตกรอบนโยบาย  4 ดาน ดังนี้  การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตเปนเยี่ยม พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

มีขีดความสามารถตามความตองการของแหลงจางงานระดับแนวหนาของประเทศ (demand–based competency)  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยตองมีอัตตาลักษณ

เกงงาน เกงคน  เกงคิด  เกงครองชีวิต  และเกงพิชิตปญหา ความสัมพันธกับศิษยเกาอยางเขมแข็งและยั่งยืน  ใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน
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เกงงาน เกงคน  เกงคด  เกงครองชวต  และเกงพชตปญหา ความสมพนธกบศษยเกาอยางเขมแขงและยงยน  ใหเกดผลสมฤทธจากการประสานประโยชน

ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย  พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีชื่อเสียงดานการวิจัย  โดยบูรณาการงานวิจัยเขากับงานบริการวิชาการและ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางรากฐานของสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในหลักธรรมาภิบาลและโปรงใสตรวจสอบได

มีการจัดการที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลที่ตรวจสอบไดทุกระดับ และทุกหนวยงาน

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยไดนํากรอบของแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552–2555) และ

ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลัยในชวงของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552–2555)  มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2553  โดยบูรณาการภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคลองและสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามเปาหมาย  พรอมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่นและประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศตางๆ ได

ทั้งนี้  โดยในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยพิจารณาจากกรอบ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2550 - 2559  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) และผลการประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินการปฏิบัติราชการ  มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2552–2555)  ดังนี้
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1)  การขยายโอกาสทางการศึกษา  และจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค

2)  การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

3)  การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

     ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

4)  การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 

5)  การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณขีองอีสานใหยั่งยืน

6)  การสรางภาพลักษณ  และการพัฒนาสถาบันสูสากล

7)  การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

่ ่
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8)  การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาุ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ยุทธศาสตร นโยบายที่  2 นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร

ชาติ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร การปลูกจิตสํานึกและ การพัฒนาขีดความสามารถ

กระทรวง กระตุนใหเกิดการทํานุ ของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร การสรางโอกาสทาง การศึกษาและวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถ

สกอ. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การศึกษาและการ  เพื่อทํานุบํารุง ของประเทศ

เรียนรูตลอดชีวิต  ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใชความรูเปนฐาน

ยุทธศาสตร 1. การขยายโอกาสทางการศึกษา 2. การพัฒนานิสิตเพื่อใหได 6. การสรางภาพลักษณ 4. การใหบริการวิชาการ 5. การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 3. การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค 7. การพัฒนาระบบบริหาร 8. การพัฒนาภูมิทัศน

ิ ั ่ ่ ใ ่

การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และกฎหมายดานการศึกษา

นโยบายที่  8

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเพื่อผลิต บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และการพัฒนาสถาบนั แบบมีสวนรวมของชุมชน เผยแพร  และพัฒนาศิลป- ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสูระดับสากล มหาวิทยาลัยตามหลักการ และสิ่งแวดลอม

บัณฑิตที่มีคุณภาพและ บัณฑิตที่พึงประสงคและเปน สูสากล และทองถิ่น วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ บริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทัน อยางยั่งยืน

คุณลักษณะที่พึงประสงค พลเมืองที่ดีของสังคมไทย ประเพณีของอีสานใหยั่งยืน ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งใน ตอการเปลี่ยนแปลง

และสังคมโลก ระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงค 1.1 จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมาย 2.1 มีกระบวนการพัฒนานิสิต 6.1 ไดรับในการจัดอันดับ 4.1 การใหบริการทางวิชาการ 5.1 การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 3.1 มีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชน 7.1 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร 8.1 มีภูมิทัศนและ

หลากหลาย และตรงตามความ  เพื่อใหไดบัณฑิตที่มี  ชั้นนําของโลก และเปน   โดยถายทอดองคความรู   เผยแพร และพัฒนา   รอยละ 100  อยางคุมคา มีประสิทธิภาพ  สิ่งแวดลอม

ตองการของผูใชบัณฑิต  คุณลักษณะบัณฑิต  ที่ยอมรับในการจัด   และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   ศิลปวัฒนธรรมและ 3.2 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง     ประสิทธิผล และเปนไปตาม  ที่เหมาะสมกับสภาพ

1.2 มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ  ที่พึงประสงค  และเปน  อันดับมหาวิทยาลัย   เพื่อเตรียมความพรอม   ขนบธรรมเนียมประเพณี   ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น  หลักธรรมาภิบาล  การจัดการเรียน

 และมาตรฐาน  พลเมืองที่ดีของสังคมไทย 6.2 พัฒนาภาพลักษณ   ของสังคมและชุมชนให   ของภาคอีสาน 3.3 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียน 7.2 มีระบบการบริหารการเงิน-  การสอนและการ

1.3 มีกระบวนการจัดการเรียน  และสังคมโลก  มหาวิทยาลัยใหมีขีด   สอดคลองกับการพัฒนา   สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น  งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงาน

การสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มี  ความสามารถในการ   และการแขงขันของ  โปรงใสและตรวจสอบได

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  แขงขันและรับรูของ   ประเทศ 7.3 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม

1.4 มีอาจารยที่มีคุณภาพ  สาธารณะ   และรองรับการพัฒนา

ประสิทธิภาพ และคุณธรรม   มหาวิทยาลัยไดอยาง

ในการสอนและการวิจัย   มีประสิทธิภาพ

7.4 มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 และมีประสิทธิภาพ 

7.5 มีผลการประเมินประกันคุณภาพ

  อยูในเกณฑมาตรฐาน
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มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยทีม่ีคุณภาพ

สามารถนําสูการปฏิบตัิได  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมกีารบริหารจัดการที่ดี

ผลิตบัณฑิต

การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษา 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค

การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  

และมาตรฐานสูระดับสากล สามารถตอบสนองตอการ

พัฒนาประเทศ  ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขนัทั้งใน

วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การใหบริการวิชาการกับประชาคม

ทุกระดับและชุมชน

การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของอีสานใหยั่งยนื

‐ จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายหลากหลาย 

   และตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต

‐ มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหได

   บัณฑิตที่มีคณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

- มีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น

‐ มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพระดับชาติ/
   นานาชาติเพิ่มขึ้น

‐ มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในระดับ

- การบริการทางวิชาการโดย

   ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

   ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอม

   ของสังคมและชุมชนใหสอดคลอง

   กับการพัฒนาและการแขงขันของ

- การอนุรักษ  ฟนฟู ปกปอง เผยแพร 

   และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และ

   ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน

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

Benchmarking

การใหบริการวิชาการกับประชาคม

ทุกระดับและชุมชน

- มีกระบวนการพัฒนานิสิตเพื่อใหได 

   บัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 

   ประสงค  และเปนพลเมืองที่ดีของ

   สังคมไทยและสังคมโลก

พัฒนานิสิต

   บณฑตทมคุณลกษณะบณฑตทพงประสงค

- มีอาจารยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

   คุณธรรมในการสอนและการวิจัย

   นานาชาติเพิ่มขึ้น

‐ มีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
   หรืออนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น

   ประเทศ

พัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบบริหาร

การเงิน-งบประมาณ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศกึษา

‐ การกํากับดูแลของสภา
   มหาวิทยาลัย

‐ นโยบายดานการพัฒนาระบบ
   บริหารและโครงสรางองคกร

‐ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
   ทํางานใหมในรูปแบบของ

   คณะกรรมการ

- การบริหารความเสี่ยง-

  การตรวจสอบ-ควบคุมภายใน   

- พัฒนาระบบการเงิน

- พัฒนาระบบบัญชี

- พัฒนาระบบพัสดุ

- พัฒนาระบบงบประมาณ

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี

   สารสนเทศเพื่อรองรับ 

   การบริหารจัดการ

- จัดทําฐานขอมูลและ

   พัฒนาระบบสารสนเทศ

   เพื่อการตัดสินใจ

- พัฒนาระบบการจัดการ

   ทรัพยากรสารสนเทศ

- การเตรียมแผนอัตรากําลัง

- การพัฒนาอาจารย

- การพัฒนาบุคลากร

   สายสนับสนุน

- การปรับปรุงและพัฒนา 

   การบริหารบุคลากร

- พัฒนาระบบการทํางาน

   เปนทีม

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

   บุคลากร

- พัฒนาระบบประกัน

   คุณภาพอยางตอเนื่อง

KPI

การบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาภาพลักษณ

มหาวิทยาลัย

- ไดรับในการจัดอันดับ

   ชั้นนําของโลก  และเปนที่

   ยอมรับในการจัดอันดับ

   มหาวิทยาลัย   

- พัฒนาภาพลักษณ

   มหาวิทยาลัยใหมีขีด

   ความสามารถในการ

   แขงขันและรับรูของ

   สาธารณะ

KPI KPI KPI KPI KPI KPI

พัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

- การพัฒนาระบบกายภาพ/

   สิ่งแวดลอม/ภูมิทัศนของ

   มหาวิทยาลัย 

- การประหยัดพลังงาน

- การใชทรัพยากรรวมกัน

- แผนพัฒนาภูมิทัศนและ

   สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัย

ภูมิทัศน/สิ่งแวดลอม ภาพลักษณ/สูสากล
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วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถนําสูการปฏิบัติได   ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง  โดยมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา 2. สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปน 3. ใหบริการวิชาการ 4. อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค องคความรูใหมและมีคุณภาพ แกสังคม เพื่อสรางความ เผยแพร และพัฒนา

ในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุน รวมมือกับประชาคม ศิลปวัฒนธรรมและ

การเรียนการสอนและนําไปใช ทุกระดับและชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประโยชนตามความเหมาะสม ประเพณีของอีสาน

ยุทธศาสตร 1. การขยายโอกาสทางการศึกษา 2. การพัฒนานิสิตเพื่อใหได 6. การสรางภาพลักษณ 3. การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค 4. การใหบริการวิชาการ 5. การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 7. การพัฒนาระบบบริหาร 8. การพัฒนาภูมิทัศน

การจัดการศึกษาเพื่อผลิต บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และการพัฒนาสถาบัน ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสูระดับสากล แบบมีสวนรวมของชุมชน เผยแพร  และพัฒนาศิลป- มหาวิทยาลัยตามหลักการ และสิ่งแวดลอม

บัณฑิตที่มีคุณภาพและ บัณฑิตที่พึงประสงคและเปน สูสากล สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และทองถิ่น วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม บริหารจัดการที่ดี เพื่อให อยางยั่งยืน

่ ่ ้ ่ ่คุณลักษณะที่พึงประสงค พลเมืองที่ดีของสังคมไทย ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งใน ประเพณีของอีสานใหยั่งยนื กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

และสังคมโลก ระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงค 1.1 จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมาย 2.1 มีกระบวนการพัฒนานิสิต 6.1 ไดรับในการจัดอันดับ 3.1 มีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชน 4.1 การใหบริการทางวิชาการ 5.1 การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 7.1 มีระบบบริหารจัดการ 8.1 มีภูมิทัศนและ

หลากหลาย และตรงตามความ  เพื่อใหไดบัณฑิตที่มี  ชั้นนําของโลก และเปน   เพิ่มขึ้น   โดยถายทอดองคความรู   เผยแพร และพัฒนา   ทรัพยากรอยางคุมคา  สิ่งแวดลอม

ตองการของผูใชบัณฑิต  คุณลักษณะบัณฑิต  ที่ยอมรับในการจัด 3.2 มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ   และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   ศิลปวัฒนธรรมและ      มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ที่เหมาะสมกับสภาพ

1.2 มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ  ที่พึงประสงค  และเปน  อันดับมหาวิทยาลัย   ระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น   เพื่อเตรียมความพรอม   ขนบธรรมเนียมประเพณี   และเปนไปตาม  การจัดการเรียน

 และมาตรฐาน  พลเมืองที่ดีของสังคมไทย 6.2 พัฒนาภาพลักษณ 3.3 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง   ของสังคมและชุมชนให   ของภาคอีสาน   หลักธรรมาภิบาล  การสอนและการ

1.3 มีกระบวนการจัดการเรียน  และสังคมโลก  มหาวิทยาลัยใหมีขีด   ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น   สอดคลองกับการพัฒนา 7.2 มีระบบการบริหารการเงิน-  ปฏิบัติงาน

การสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มี  ความสามารถในการ 3.4 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียน   และการแขงขันของ  งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  แขงขันและรับรูของ   สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น   ประเทศ  โปรงใสและตรวจสอบได

1.4 มีอาจารยที่มีคุณภาพ  สาธารณะ 7.3 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม

ประสิทธิภาพ และคุณธรรม   และรองรับการพัฒนา

ในการสอนและการวิจัย   มหาวิทยาลัยไดอยาง

  มีประสิทธิภาพ

7.4 มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 และมีประสิทธิภาพ 

7.5 มีผลการประเมินประกัน

  คุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนําสูการปฏิบัติได  

ใหบริการทางวชิาการแกสังคม  และพฒันาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําสูการปฏิบัติได

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี

“มุงเนนผลงาน  บริการดวยใจ  โปรงใสตรวจสอบได  ตอบสนองพันธกิจองคกร  มืออาชีพ”   (TEAM  Professional)

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยั

คานิยมองคกร

T ทํางานเปนทีม  (Task @Team Oriented)

  ยอมรับความคิดที่หลากหลาย
  ทํางานรวมกันเสมือนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
  มีความสามัคคีใหกําลังใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
  ยึดหลักการมีสวนรวมในการคิดสรางสรรค  และรวมสรางนวัตกรรมใหม
  สรางคุณคาเพิ่มใหกับผลผลิตตลอดเวลา

E บริการดวยใจ (Effective Customer Service)

  กระตือรือรนในการใหบริการแกนิสิตและผูรับบริการทุกระดับ
  การใหบริการอยางเปนมิตร  และเสมอภาค
  มีความพรอมในการใหบริการ
  ตอบสนองความตองการของผูรับบริการทุกระดับไดอยางถูกตอง
  รับผิดชอบตอสังคม (จิตสาธารณะ)
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A โปรงใสตรวจสอบได  (Accountability)

  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรมของอาชีพของตนเอง  และความถูกตอง
  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตรวจสอบได
  ปฏิบัติงานดวยความเสมอภาคและเปนธรรม

M ตอบสนองพันธกิจองคกร  (Mission Achievement)

บุคลากรตองตระหนักถึงพันธกิจ  และเปาหมายของมหาวิทยาลัยพรอมที่จะเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

เพื่อมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและองคกร

Pro มืออาชีพ  (Professional)
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Pro มออาชพ  (Professional)

  มีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
  มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรู ใฝเรียน เพื่อนําความรูมาแกปญหาใหมๆ ขององคกร

  มีการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
  ใชวิธีการแหงปญญา
  มีการทํางานและรับผิดชอบงานไดโดยไมตองมีการควบคุม  และทํางานเพื่อใหเกิดผลงานเปนหลัก

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง  โดยมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใชประโยชน

  ตามความเหมาะสม

3) ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพื่อสรางความรวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน

4) อนุรักษ  ฟนฟู ปกปอง  เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

พันธกิจ
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เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้

1)  การขยายโอกาสทางการศึกษา  และจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค

2)  การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

3)  การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

     ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

4)  การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 

 ่

ยุทธศาสตร

5)  การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน

6)  การสรางภาพลักษณ  และการพัฒนาสถาบันสูสากล

7)  การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

8)  การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนาที่ 19 / 57



วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําสูการปฏิบัติได  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม

และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง  โดยมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2. สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพื่อสรางความรวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน

4. อนุรักษ  ฟนฟู ปกปอง  เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

( ื )

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กระทรวงศึกษาธิการ

(9 เดือน)

1) การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 31.05

1.1) จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายหลากหลาย และตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 1.63

 -  - n/a 1.63 5 กองทะเบียนฯ/ ทุกคณะ-สถาบันที่เปด

กองบริการการศึกษา สอน/กองทะเบียนฯ/

กองบริการการศึกษา

3) กําหนดแผนการรับนิสิต

4) กําหนดเกณฑการรับนิสิต

5) กําหนดชองทางการรับนิสิต

1.2) มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 4.91

3 1 3 1.63 5 1) มีการทบทวนการเปดหลักสูตร กองทะเบียนฯ ทุกคณะ-สถาบันที่

เปดสอน/กองทะเบียนฯ

1) ศกึษาความตองการบณัฑิตของผูใช

บณัฑิต

2) มีการวิเคราะหและจัดทําแผนการเปด

หลักสูตร

1.2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลกัสูตร (สกอ.(2.1))

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการผลติบัณฑิตใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติราชการ (สงป.)

6) เพิ่มกระบวนการแสวงหาและ

ประชาสัมพันธการรับนสิิต
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

41.56 36.90 81.17 1.65 100 กองทะเบียนฯ ทุกคณะ-สถาบันที่

เปดสอน/กองทะเบียนฯ

3 3 5 1.63 5 กองบริการการศึกษา ทุกคณะ-สถาบัน/

กองบริการการศึกษา

1.3) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 16.36

ั

3) มีการวิเคราะหจุดคุมทุนหลังการเปด

หลักสูตร

1.2.2 รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลกัสูตร

ทั้งหมด (สมศ.)

4) มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ

ปรับปรุง

5) สนบัสนนุใหมีบคุคล องคกร และ

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

2) มีแผนการปดหลักสูตรที่ไมเปนที่

ตองการของสังคมและตลาดแรงงาน

็

1.2.3 ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง

บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ.(2.3))

ั ใ  ี - - 2 1.63 5 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกคณะ-สถาบัน/

และควบคุมมาตรฐาน/ สํานักศึกษาทั่วไป

สํานักศึกษาทั่วไป

3 4 1 1.64 5 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกคณะ-สถาบัน/

และควบคุมมาตรฐาน/ สํานักศึกษาทั่วไป

สํานักศึกษาทั่วไป

71.67 71.17 n/a 1.63 80 กองทะเบียนฯ ทุกคณะที่เปดสอน

ระดับปริญญาตรี/

กองทะเบียนฯ

84.63 70.16 n/a 1.64 83 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน กองแผนงาน ทุกคณะที่เปดสอน

ป.ตรี/กองแผนงาน

74.40 72.54 n/a 1.64 82 กองแผนงาน ทุกคณะเปดสอนป.ตรี/

กองทะเบียนฯ

69.86 76.36 n/a 1.64 80 กองแผนงาน ทุกคณะเปดสอนป.ตรี/

กองทะเบียนฯ

1.3.4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  (สกอ.

(2.9), ก.พ.ร.)

1.3.5 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง

สาขาที่สําเร็จการศกึษา (ก.พ.ร.)

1.3.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ.(2.10))

3) จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให

เหมาะสมและเพียงพอ1.3.3 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ

การศกึษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป.)

1.3.2 ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคญั (สกอ.(2.2), ก.พ.ร.)

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการที่สรางคณุคา (ก.พ.ร.)

1) สนบัสนนุใหมีบคุคล องคกร และ

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

2) ปรับปรุงหองเรียนและอาคารเรียนให

เหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการเรียน

การสอน

4) มีการบริหารจัดการทรัพยากรการ

เรียนการสอนที่คุมคาและมีประสิทธิภาพ

7) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคญั

8) มีระบบการติดตามและประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน

6) มีระบบและกลไกสนบัสนนุใหอาจารย

ทําการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

- 71.83 n/a 1.63 85 กองทะเบียนฯ คณะพยาบาลฯ/คณะเภสัชฯ/

คณะวิศวะฯ/

กองทะเบียนฯ

4.10 4.56 n/a 1.64 85 กองแผนงาน ทุกคณะ-สถาบัน/

(83%) กองแผนงาน

59 151 63 1.64 95 กองกิจการนิสิต ทุกคณะ-สถาบัน/

กองกิจการนิสิต

ั ิ ิ ั ี่ ป ิ ิ ป ิ โ ื

1.3.7 รอยละเฉลีย่ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการ

สอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมาตอจํานวนผู

เขาสอบทั้งหมด (สกอ.(2.12), ก.พ.ร.)

1.3.8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ

ความพึงพอใจของนิสิตนักศกึษา (สกอ.(2.11), ก.พ.ร.)

1.3.9 จํานวนนักศกึษา หรือศษิยเกาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคณุยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คณุธรรม 

จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ

กับคณุภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

(สกอ.(2.12))

9) พัฒนาความรวมมือกับสถาบนั 

การศกึษา องคกร สมาคม สถาน

ประกอบการ และภาคเอกชน (สหกิจ

ศกึษา)

17.34 73.55 90.14 1.63 67.50 บณฑิตวิทยาลย ทุกคณะทีเปดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา/

บัณฑิตวิทยาลัย

1.4) มีอาจารยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรมในการสอนและการวิจัย 8.15

1 1 n/a 1.63 5 ทุกคณะ-สถาบัน/ ทุกคณะ-สถาบัน/

สภาคณาจารย สภาคณาจารย

4.21 4 n/a 1.63 5 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกคณะ-สถาบัน/

และควบคุมมาตรฐาน/ กองทะเบียนฯ

3) สงเสริมการผลิตหนงัสือ/ตํารา กองทะเบียนฯ

4 4 n/a 1.63 5 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

งานวิจัย/กองฯวิจัย กองฯวิจัย

 -  - n/a 1.63 100 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

งานวิจัย/กองฯวิจัย และหนวยที่มีนักวิจัย

กองฯวิจัย

2) สงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทาง

วิชาการ

1.4.2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคณุภาพการสอน

ของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สมศ.)

1.3.10 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ

เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด (ก.พ.ร.)

1.4.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

(สมศ.)

1.4.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารยของสถาบันอุดมศกึษา (สกอ.(2.7),

 ก.พ.ร.)

1) สงเสริมและพัฒนาอาจารยใน

การศกึษาตอ

1.4.4 รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลขิสิทธและ/

หรือไดรับรองคณุภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตอ

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร.)

4) สงเสริมและพัฒนาทักษะและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

5) มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

- 89.92 81.84 1.63 90 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ-สถาบันที่มี

หลักสูตรป.โท-เอก/

บัณฑิตวิทยาลัย

2) การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดี 10.00

    ของสังคมไทยและสังคมโลก

2.1) มีกระบวนการพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 10.00

       และเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

- - - 2.00 5 1) กิจกรรมดานกีฬา-นนัทนาการ คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ ทุกคณะ-สถาบัน/

กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดบริการแกนิสิตและ

ศษิยเกา (สกอ.3.1)

1.4.5 รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรบัณฑิตศกึษา

ซึ่งมีคณุสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (สกอ.(2.13))

2) กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน ทํานุ

ํ ิ ั - - - 2.00 5 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ ทุกคณะ/

กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต

- - - 2.00 60 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ ทุกคณะ/

กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต

- - n/a 2.00 5 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ งานหอพัก

5) การสงเสริมกีฬา งานหอพัก กองกิจฯ กองกิจการนิสิต

- - 5 2.00 5 คณะกรรมการพัฒนานิสิต/ กองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต

7) สงเสริมและพัฒนาวินยันสิิต

8) การสรางเครือขายพัฒนานสิิต

6)ปรับปรุงแกไขและจัดทําระเบยีบ-

ขอบงัคบัเกี่ยวกับนสิิต

9) สรางกระบวนการมีสวนรวมของศษิย

เกา/ศษิยปจจุบนั

3) กิจกรรมดานวิชาการ/ภาษา อังกฤษ/

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและสอดคลองกับคณุลกัษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค (สกอ.3.2)

2.1.3 รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ

พัฒนานิสิต (สกอ.3.3)

2.1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิภาพใหกับ

นิสิต (มมส)

2.1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดการที่พักอาศยัของ

นิสิตทั้งภายในมหาวิทยาลยั และหอพักเครือขาย (มมส)

บํารุงศลิปวัฒนธรรม และดานคณุธรรม 

จริยธรรม

4)กิจกรรมดานบคุลิกภาพ/มารยาท  

และความรับผิดชอบตอสังคม
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

3) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนอง 27.60

     ตอการพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.1) มีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น 12.00

 - 5 4 3.00 5

2) แสวงหาและพัฒนานกัวิจัย

75,522 90,955 35,168 3.00 92,000 3) เนนการวิจัยแบบทีมวิจัย

4) แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนบัสนนุการวิจัย

5) สรางเครือขายการวิจัย

30.98 47.46 31.24 3.00 35 คณะกรรมการ ทุกคณะฯ และ



3.1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา (สกอ.(4.3))

3.1.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่

ไ  ั ํ ิ ั   ใ

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไก

ในการสนับสนุนการผลติงานวิจัยและงานสรางสรรค 

(สกอ.(4.1))

6) การฝกประสบการณวิจัยและการ

ป ี่ ั ิ ั ั้ ใ  ป ศ

1) กําหนดนโยบายและแผนกลยุทธดาน

การวิจัย

บริหารงานวิจัย/ หนวยงานวิจัย/

กองสงเสริมและ กองสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัย พัฒนางานวิจัย

 -  - n/a 3.00 30

3.2) มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น 9.10 คณะกรรมการ ทุกคณะฯ และ

27.54 33.47 7.34 3.10 35 บริหารงานวิจัย/ หนวยงานวิจัย/

กองสงเสริมและ กองสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัย พัฒนางานวิจัย

5 5 5 3.00 5

- - 21 3.00 25

3.1.4 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช

อันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดตออาจารยประจํา

และ/หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร.)

3.2.3 จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่ไดรับ

การสนับสนุนทุนไปแลกเปลีย่นประสบการณวิจัยใน

ตางประเทศ (มมส)

ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

(สมศ.)

แลกเปลยนนกวจยทงในและตางประเทศ

7) ใหทุนฝกอบรมและวิจัยระยะสั้นใน

ตางประเทศ

3.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการองค

ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.(4.2))

3.2.1 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยและ

นักวิจัยประจํา (สกอ.(4.4), ก.พ.ร.)
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

3.3) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 3.50

2.80 10.61 1.01 3.50 20 1) สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย คณะกรรมการ ทุกคณะฯ และ

2) เพิ่มแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย บริหารงานวิจัย/ หนวยงานวิจัย/

กองสงเสริมและ กองสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัย พัฒนางานวิจัย

3.4) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น 3.00

0 5 n/a 3.00 5 คณะกรรมการ ทุกคณะฯ และ

บริหารงานวิจัย/ หนวยงานวิจัย/

กองสงเสริมและ กองสงเสริมและ

3) เพิ่มจํานวนนกัศกึษาระดับ

บณัฑิตศกึษาทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ

1) เพิ่มโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐที่

สามารถจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญา

หรืออนสุิทธิบตัร

3.3.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูล 

ระดับชาติและนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา  

(สกอ.(4.5), ก.พ.ร.)

3.4.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

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

กองสงเสรมและ กองสงเสรมและ

พัฒนางานวิจัย พัฒนางานวิจัย

4) การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 6.90

4.1) การบริการทางวิชาการโดยถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียม 6.90

       ความพรอมของสังคมและชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ

5 5 3 1.15 5 1) แหลงองคความรูในการบริการวิชาการ

2) องคความรูในการบริการวิชาการ คณะกรรมการ ทุกคณะฯ และ

3) SME/OTOP/ผูประกอบการ บริหารงานวิจัย/ หนวยงานวิจัย/

13.14 18.16 11 1.15 20 4) การถายทอดองคความรู/เทคโนโลยี กองสงเสริมและ กองสงเสริมและ

5) ศนูยการเรียนรูชุมชน/ชุมชนตนแบบ พัฒนางานวิจัย พัฒนางานวิจัย

4.1.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ และ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตอ

อาจารยประจํา  (สกอ.(5.2))

4.1.1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน  

(สกอ.(5.1))

2) กําหนดสิ่งจูงใจสําหรับผลงาน วิจัยที่

ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญา

หรืออนสุิทธิบตัร
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

30.39 34.32 28.12 1.15 30

คณะกรรมการ ทุกคณะฯ และ

80 85.37 n/a 1.15 80 บริหารงานวิจัย/ หนวยงานวิจัย/

กองสงเสริมและ กองสงเสริมและ

10 13 18 1.15 10 พัฒนางานวิจัย พัฒนางานวิจัย

      -   -   -   1.15 10

4.1.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ

อาจารยประจํา (สกอ.(5.3))

4.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  (สกอ.

(5.4)) (สงป.)

4.1.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ

การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.(5.5))

4.1.6 จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอดองค

ความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน(มมส)

5) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 3.45

5.1) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 3.45

        ของภาคอีสาน

5 5 4 1.15 5

 -  -  - 1.15 5

 -  -  - 1.15 10  สถาบนัวิจัยศลิปะฯ/

  คณะกรรมการพัฒนา  คณะศลิปกรรมฯ/

  งานวิจัย/กองฯวิจัย  วิทยาลัยดุริยางคศลิป/

 กองฯวิจัย

5.1.3 จํานวนโครงการวิจัยที่อนุรักษฟนฟู ปกปอง และ

เผยแพรศลิปวัฒนธรรม (มมส)

6) เพิ่มแหลงความรูและองคความรูทาง

ศลิปะและวัฒนธรรม

5.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบกลไกในการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม (สกอ.(6.1))

4) สงเสริมและสนบัสนนุการเผยแพร

ศลิปะและวัฒนธรรมสูระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ

5.1.2 มีผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสราง

มาตรฐานศลิปวัฒนธรรม (สกอ.(6.2))

2)สงเสริมและสนบัสนนุการอนรุักษศลิปะ

และวัฒนธรรม

3) การพัฒนาองคความรูทางดานศลิปะ

และวัฒนธรรม

5) สงเสริมและสนบัสนนุใหบรูณาการ

ศลิปะและวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานอื่น

1) กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา

ดานศลิปะและวัฒนธรรม
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

6) การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล 3.00

6.1) เปนที่ยอมรับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในฐานขอมูลสากล 0.75

         และไดรับในการจัดอันดับชั้นนําของโลก

5 1 1 0.75 5 1) การเพิ่มจํานวนบคุลากรชาวตางชาติ คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ/สถาบัน

2) การเพิ่มจํานวนนสิิตนานาชาติ สถาบันสูสากล/ งานวิเทศสัมพันธ

3) การเพิ่มจํานวนนสิิตแลกเปลี่ยน งานวิเทศสัมพันธ

5) สงเสริมกิจกรรมนสิิตนานาชาติ

6.1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 

(ก.พ.ร.)

6) การสรางความมั่นคงทางสังคมแก

บคลากรและนสิิตนานาชาติ

4) การปรับระบบการศกึษาใหเอื้อตอ

นสิิตนานาชาติ

11) สนบัสนนุการเปนเจาภาพจัดประชุม

นานาชาติในเรื่องตางๆ

9) สนบัสนนุใหมีขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการและความรวมมือในรูปแบบ

อื่นๆ เชน ความรวมมือทางเทคโนโลยี 

ฯลฯ กับสถาบนัตางประเทศมากขึ้น

7) การเสริมสรางความรวมมือดานการ

วิจัยระดับนานาชาติ

บคุลากรและนสตนานาชาต

8) การประชาสัมพันธเชิงรุกในระดับ

นานาชาติเพื่อการจัดอันดับใน  World 

University Ranking

10) สนบัสนนุใหมีการแลกเปลี่ยน

บคุลากรและนกัศกึษากับสถาบนั

ตางประเทศมากขึ้น
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

6.2) พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและรับรูของสาธารณะ 2.25

- - 3 0.75 5 1) การวิจัยภาพลักษณ คณะกรรมการประสาน งานประชาสัมพันธ

งานประชาสัมพันธ/

งานประชาสัมพันธ

- - 4 0.75 5 คณะกรรมการประสาน ทุกคณะ-สถาบัน/

งานศิษยเกาสัมพันธ/ งานศิษยเกา 

งานศิษยเกา 

- - 1 0.75 5 กองกิจการนิสิต/ ทุกคณะ-สถาบัน/

กองทะเบียนฯ กองกิจการนิสิต/

ี

3) สงเสริมใหบคุลากรมหาวิทยาลัย ศษิย

เกา และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

6.2.1 ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธเพื่อ

เผยแพรขอมูลและขาวภายในและภายนอกองคกร (มมส)

6.2.2 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสราง

เครือขายความสัมพันธของศษิยเกา (มมส)

6.2.3 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม และสราง

ความสัมพันธกับผูปกครอง (มมส)

2) การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยแบบ

เชิงรุก

กองทะเบียนฯ

7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 15.00

7.1) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 4.06

        และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

5 4 5 0.58 5 คณะกรรมการจัดทํา ทุกหนวยงาน/

แผนฯ /กองแผนงาน กองแผนงาน

88.89 65.28  n/a 0.58 90 กองแผนงาน ทุกหนวยงาน/

กองแผนงาน

- 4 3 0.58 5 กองการเจาหนาที่ ทุกหนวยงาน/

กองการเจาหนาที่

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของ

ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.(7.2))

3) นโยบายดานการพัฒนาระบบบริหาร

และโครงสรางองคกร

4) การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหม

ในรูปแบบของคณะกรรมการ

7.1.1 ระดับความสําเร็จของการกําหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนงาน

ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้หลกั เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ

 (สกอ.(1.1))

1) กําหนดนโยบายและทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ

ศกัยภาพและทิศทางการบริหารประเทศ

2) การกํากับดูแลและติดตามประเมินผล

การดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย และ

คณะ/หนวยงาน โดยสภามหาวิทยาลัย
7.1.2 รอยละของการบรรลเุปาหมายตามตัวชี้วัดของการ

ปฏิบัติราชการที่กําหนด (สกอ.(1.2))
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

5 5 4 0.58 5 คณะกรรมการ คณะกรรมการ

มีสวนรวมฯ / มีสวนรวมฯ /

กองแผนงาน กองแผนงาน

- 5 4.7636 0.58 5 กองแผนงาน กองบริการฯ/กองคลังฯ/

กองทะเบียนฯ/กองอาคารฯ

กองการเจาหนาที่ /

สํานักคอมพิวเตอร

- 3 n/a 0.58 5 คณะกรรมการบริหาร ทุกหนวยงาน/

ความเสี่ยง/หนวย หนวยตรวจสอบ

ตรวจสอบภายใน ภายใน

7.1.6 ระดับความสําเร็จของการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศกึษา  (สกอ.(7.8))

6) การบริหารความเสี่ยง-การ

ตรวจสอบ-ควบคมุภายใน

7.1.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  (สกอ.(7.6), 

ก.พ.ร.)

5) ปรับแกไขระเบยีบเพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบตัิงาน และพัฒนาเครื่องมือดาน

การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส

 และสรางความเปนธรรม

7.1.5 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักใน

การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (ก.พ.ร.)

4.6674 4.5687 4.1400 0.58 5 คณะกรรมการกํากับ กองแผนฯ/กองคลังฯ/

ดูแลกิจการมหาวิทยาลัย/ กองการเจาหนาที่/

งานการประชุม หนวยตรวจสอบภายใน/

งานการประชุม

7.2) มีระบบการบริหารการเงิน-งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 2.84

- - n/a 0.55 5 1) จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คณะกรรมการนโยบาย กองคลังและพัสดุ

2) พัฒนาระบบการเงิน การเงินและการคลัง/

3) พัฒนาระบบบญัชี กองคลังและพัสดุ

- 5 n/a 0.58 5 4) พัฒนาระบบพัสดุ กองคลังและพัสดุ/ ทุกคณะ-สถาบัน-

5) พัฒนาระบบงบประมาณ กองแผนงาน สํานัก/กองแผนงาน/

กองคลังและพัสดุ

รอยละ รอยละ ระดับ 1 0.58 ระดับ กองคลังและพัสดุ ทุกหนวยงานที่ไดรับ

36.53 42.03 (51.70%) 5 จัดสรรงบลงทุน

6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน

และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

7.1.7 ระดับคณุภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลยั และการถายทอดเปาหมาย

จากสภามหาวิทยาลยัสูสถาบันอุดมศกึษา (สกอ.(7.1), 

(สกอ.(7.9), ก.พ.ร.)

     7.1.7.1) ระดับคณุภาพของการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศกึษาตามหนาที่และบทบาทสภามหาวิทยาลยั

7.2.1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการการเงินและ

การคลงัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (มมส)

     7.1.7.2) ระดับคณุภาพของการถายทอดเปาหมาย

ของสภามหาวิทยาลยัสูการปฏิบัติ

7.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดทํา 

การจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย เพื่อจัดทํางบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ (สกอ.(8.1))

7.2.3 ระดับความสําเร็จของรอยละของอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน (ก.พ.ร.)
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

5 n/a n/a 0.58 5 กองคลังและพัสดุ ทุกคณะ/

กองคลังและพัสดุ

- - - 0.55 5 กองคลังและพัสดุ กองคลังและพัสดุ

7.3) มีเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม และรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 1.74

       ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- 1 1 0.58 5 คณะกรรมการ คณะกรรมการ

พัฒนาระบบฯ พัฒนาระบบฯ

4.60 4 1 0.58 5 สํานักคอมพิวเตอร กองทะเบียนฯ /

กองการเจาหนาที่/

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

รองรับการบริหารจัดการ

7.2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

(มมส.)

7.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยั (มมส)

7.2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลติ (ก.พ.ร., สมศ.)

 2) จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร

7.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล

อุดมศกึษา ดานนักศกึษา บุคลากร หลกัสูตร การเงิน ง รเจ น

กองคลังฯ/กองแผนฯ/

สํานักคอมพิวเตอร

- - 5 0.58 5 สํานักวิทยบริการ สํานักวิทยบริการ

7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.46

- 2 n/a 0.58 5 คณะกรรมการพัฒนา กองการเจาหนาที่/

ทรัพยากรบุคคล ศูนยฯประกันฯ

กองการเจาหนาที่

57.49 83.40 8.68 0.58 84 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

ทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

n/a 93.40 79.50 0.58 80 คณะกรรมการพัฒนา ทุกหนวยงาน/

ทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

3) การปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร

บคุลากรที่เหมาะสมกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ

1) จัดทําแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับ

ภาระงาน

4) สงเสริมและสนบัสนนุการพัฒนา

บคุลากร

 3) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ เพื่อการเรียนรูของนสิิต 

บคุลากร และชุมชน

2) มีระบบการสรรหาบคุลากรที่

เหมาะสมกับตําแหนง

7.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ (สมศ.)

7.3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใชประโยชน

จากทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด (มมส)

ุ ุ ู

อุดมศกึษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  

(สกอ.(7.5), ก.พ.ร.)

7.4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศกึษา 

(สกอ.(7.3+7.4), ก.พ.ร.)

7.4.2 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ

หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ (สมศ.)
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

25.26 28.27 33.88 0.58 30 5) สงเสริมใหกระบวนการจัดการเรียนรู

่

คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

ทรัพยากรบุคคล/ กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

45.69 42.28 19.98 0.58 55 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

ทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

2.41 n/a n/a 0.56 2 คณะกรรมการพัฒนา ทุกคณะ-สถาบัน/

ทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

7.5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีความภาคภูมิใจในตนเองและองคกร 1.74

ั ั ี ิั ็ ไ ใ

7.4.4 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.(2.5))

7.4.6 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.

(7.7))

7.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตออาจารยประจํา (สกอ.(2.6))

n/a n/a 3 0.58 5 คณะกรรมการพัฒนา ทุกหนวยงาน/

ทรัพยากรบุคคล/ กองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

- - 3 0.58 5 คณะกรรมการพัฒนา กองการเจาหนาที่

ทรัพยากรบุคคล/

กองการเจาหนาที่

- - 1 0.58 5 คณะกรรมการพัฒนา กองการเจาหนาที่

ทรัพยากรบุคคล/

กองการเจาหนาที่

7.6) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน 1.16

3 5 4 0.58 5 พัฒนาระบบประกันคณุภาพอยางตอเนือ่ง คณะกรรมการประกัน ทุกคณะ-สถาบัน-สํานัก/

คุณภาพภายในฯ/ ศูนยฯประกันฯ

ศูนยฯประกันฯ

1  - 3 0.58 5 คณะกรรมการประกัน ทุกคณะ-สถาบัน/

คุณภาพภายในฯ/ ศูนยฯประกันฯ

ศูนยฯประกันฯ

6) พัฒนาคณุภาพชีวิต และคณุธรรม 

จริยธรรม ของบคุลากร

7.5.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ (สกอ.(7.4))

7.5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิการ

พนักงานและลกูจางชั่วคราว (มมส)

7.6.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพภายในที่

กอใหเกิดการพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

(ก.พ.ร.)

7.6.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพแกนักศกึษา 

(สกอ.(9.2))

7.5.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพ/

คณุธรรม/จริยธรรม ใหกับบุคลากร (มมส)
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ประเด็น เปาประสงค ผลการดําเนินงาน น้ําหนัก เปาหมาย
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ

(9 เดือน)

8) การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 3.00

8.1) มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 3.00

5 5 3 0.75 5 คณะกรรมการพัฒนา กองอาคารสถานที่/

ภูมิทัศนมหาวิทยาลัย/

กองอาคารสถานที่

- - 3 0.75 5 คณะกรรมการพัฒนา กองอาคารสถานที่/

ภูมิทัศนมหาวิทยาลัย/

กองอาคารสถานที่

1 5 3 0.75 5 คณะกรรมการกํากับการ ทุกหนวยงาน/

ประหยัดพลังงานและการ กองอาคารสถานที่

ใชทรัพยากรมหาวิทยาลัย/

3) รณรงคและการสงเสริมการใช

ทรัพยากรน้ํารวมทั้งการบริหารจัดการน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพ

1) รณรงคและการสงเสริมการใช

ทรัพยากรมหาวิทยาลัยใหมีประโยชนและ

มีประสิทธิภาพสูงสุด

8.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายใน

มหาวิทยาลยั (มมส)

8.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของ

มหาวิทยาลยั (มมส)

2) รณรงคและการสงเสริมการประหยัด

พลังงาน

8.1.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลงังาน

ของสถาบันอุดมศกึษา (ก.พ.ร.)

กองอาคารสถานที่

- 5 4 0.75 5 คณะกรรมการกํากับการ ทุกหนวยงาน/

5) บริหารจัดการจราจรภายใน ประหยัดพลังงานและการ กองอาคารสถานที่

ใชทรัพยากรมหาวิทยาลัย/

กองอาคารสถานที่

7) ออกแบบและการวางแผนการกอสราง

รวม 100

หมายเหตุ

1) ผลการดําเนินงาน ป 2552 (9 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

8) วางระบบการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหเกิด

ความคุมคาสูงสุด

4) บริหารจัดการและการกําจัดของเสียที่

เปนอันตราย

6) ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัย

8.1.4 ระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ.(8.2))
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โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร

ป ํ ป ปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ประมาณการรายจายงบประมาณตามจําแนกตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม แผนดิน รายได รวม

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                  413,519,700                  413,519,700

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    48,378,600                    48,378,600

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                  365,141,100                  365,141,100

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  163,367,500                  163,367,500

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    74,475,000                    74,475,000

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    88,892,500                    88,892,500

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                    29,315,700                  602,625,271                  631,940,971

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ. 2553   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ  (บาท)
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จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                    16,315,800                    16,315,800

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                    12,999,900                    12,999,900

โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม                    70,030,000                    70,030,000

เรงรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร                    57,600,000                    57,600,000

เรงรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร                    12,430,000                    12,430,000

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป                    11,707,500                    11,707,500

เผยแพรความรูและบริการวิชาการ*                      6,000,000                    20,097,900                    26,097,900

สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม*                    10,700,700                      8,583,500                    19,284,200

ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู*                    16,204,500                    55,083,556                    71,288,056

การพัฒนานิสิต                                  -                      63,510,355                    63,510,355

การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล                                  -                      15,160,000                    15,160,000

การบริหารจัดการที่ดี                                  -                    400,997,616                  400,997,616

การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                                  -                    216,462,182                  216,462,182

รวมทั้งสิ้น                  720,845,600               1,382,520,380               2,103,365,980

หมายเหต ุ    1) *งบประมาณดานการวิจัย-บริการวิชาการ-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ยังไมรวมงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก

2) งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร ยังไมรวมงบประมาณจากโครงการเงินกูของรัฐบาล  จํานวน  119,795,900 บาท
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ประมาณการรายจายงบประมาณตามยุทธศาสตร

ที่ ยุทธศาสตร

แผนดิน รายได รวม

1 การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่

พึงประสงค

687,940,400 602,625,271 1,290,565,671

2 การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของ

สังคมไทยและสังคมโลก

                    -   63,510,355 63,510,355

3 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถ

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

16,204,500 55,083,556 71,288,056

4 การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 6,000,000 20,097,900 26,097,900

5 การอนุรกัษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ของอีสานใหยั่งยืน

10,700,700 8,583,500 19,284,200

6 การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล                     -   15,160,000 15,160,000

7 การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลง

                    -   400,997,616 400,997,616

8 การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                     -   216,462,182 216,462,182

รวมทั้งสิ้น 720,845,600 1,382,520,380 2,103,365,980

หมายเหตุ     1) งบประมาณดานการวิจัย-บริการวิชาการ-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ยังไมรวมงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก

2) งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร ยังไมรวมงบประมาณจากโครงการเงินกูของรัฐบาล  จํานวน  119,795,900 บาท 

งบประมาณ (บาท)

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

2553 แผนดิน รายได รวม

1) การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 687.94   602.63      1,290.57   

1.1) จัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายหลากหลาย และตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต

5 1) ศึกษาความตองการบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 413.52    602.63       1,016.14 

2) มีการวิเคราะหและจัดทําแผนการเปดหลักสูตร 2 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 163.37 163.37 

3) กําหนดแผนการรับนิสิต 3 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ        29.32 29.32 

4) กําหนดเกณฑการรับนิสิต 4 โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 70.03      70.03 

5) กําหนดชองทางการรับนิสิต 5 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 11.71      11.71 

6 โครงการวิเคราะหการตลาดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

โ

งบประมาณ (ลานบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณตามยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กระทรวงศึกษาธิการ

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตให

เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ (สงป.)

6) เพิ่มกระบวนการแสวงหาและประชาสัมพันธ

การรับนิสิต 7 โครงการทบทวนแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต

8

9 เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

10 การเพิ่มชองทางการรับนิสิตใหม

11

12

13 สรรหานิสิตตางชาติ เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

14

15 โครงการโรงเรียนสัมพันธ

16

17 จัดตั้งศูนยทดสอบทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6

โครงการวิเคราะหความพรอมเพื่อสนับสนุนการเปดหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน

การรบนสต

โครงการขยายโอกาสใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถ

และผูดอยโอกาส

สรรหานักเรียนเรียนดีหรือผูมีความสามารถสูง เพื่อใหเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการเชิงรุก

เปดโอกาสใหบุคคลกลุมตางๆ ไดเขาศึกษาและเรียนรูในมหาวิทยาลัย

ไดอยางหลากหลายและทั่วถึง

รวมมือกับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ (แมฟาหลวง) และภาคใต(วลัย

ลักษณ) ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม เพื่อมี

ขอตกลงในการแลกเปลี่ยนนิสิต (non degree)
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1.2) มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

5 1) มีการทบทวนการเปดหลักสูตร 1

100

3) มีการวิเคราะหจุดคุมทุนหลังการเปดหลักสูตร 2

5 4) มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบปรับปรุง

3

4

5 เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ  และบัณฑิตศึกษา

6 ปรับเปลี่ยนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตตางชาติใหเหมาะสม

ปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง หรือไมเปนที่นิยมของผูเรียน

และหลักสูตรที่ยังไมไดมาตรฐาน ใหทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม เศรษฐกิจ ทั้งในและนอกประเทศ
2) มีแผนการปดหลักสูตรที่ไมเปนที่ตองการของ

สังคมและตลาดแรงงาน

1.2.3 ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

(สกอ.(2.3))

1.2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.(2.1))

1.2.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ

หลักสูตรทั้งหมด (สมศ.) ปรับปรุงหลักสูตรที่มีศักยภาพใหมีความเปนสากลและมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา

สงเสริมหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขา

เพื่อยกระดับการผลิต

สรางหลักสูตรที่สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรขาม

ศาสตร  ตลอดจนขามสถาบัน

6 ปรบเปลยนคาธรรมเนยมการศกษาสาหรบนสตตางชาตใหเหมาะสม

7

8

9 ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

10

1.3) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

5 1

5 2

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการที่สรางคุณคา (ก.พ.ร.)

1.3.2 ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ.(2.2), ก.พ.ร.)

1) สนับสนุนใหมีบุคคล องคกร และชุมชนมีสวน

รวมในการพัฒนาหลักสูตร

2) ปรับปรุงหองเรียนและอาคารเรียนให

เหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน

ผลักดันใหมีหลักสูตรคูขนานที่ใหสองปริญญาในมหาวิทยาลัย เชน 

วิชาเอกทางวิทยาศาสตร คูกับศึกษาศาสตร

ผลักดันใหมีหลักสูตรสองปริญญารวมกับสถาบันตางประเทศที่มี

ชื่อเสียง โดยมหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนหลักสูตรละไมเกิน 

100,000 บาท ผานทาง UMAP Joint Program, UMAP Online/ 

MOU University

การใชหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาเปนสื่อกลางในการเชื่อม

ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน และชวยพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต

สรางระบบการใหคําปรึกษาทางวิชาการและทั่วไป แกนสิิต การ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสรางทักษะกระบวนการเรียนรู

 ใหเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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80 3

83 4 สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 5

82

6 รวมมือกับภาคการผลิตจริงในการจัดสหกิจศึกษา

80 7

85 8

1.3.4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

(สกอ.(2.9), ก.พ.ร.)

1.3.5 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (ก.พ.ร.) 7) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ

8) มีระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน1.3.7 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผาน

3) จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให

เหมาะสมและเพียงพอ

4) มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการ

สอนที่คุมคาและมีประสิทธิภาพ

6) มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยทําการ

วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถาน

ประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.3.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ.(2.10))

9) พัฒนาความรวมมือกับสถาบัน การศึกษา 

1.3.3 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(สงป.)

สงเสริมกิจกรรมนอกและเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุข

ภาวะที่ดี

เพิ่มทักษะการฝกปฏิบัติเขาไปในกระบวนการเรียนการสอนใหกับ

นิสิตเพิ่มขึ้น (ทํางานกับภาคการผลิตจริง หนวยงานวางแผน

หนวยงานสรางความสามารถเพื่อการแขงขันฯ)

สนับสนุนหลักสูตรที่มีความเขมแข็งจํานวน 3 หลักสูตรใน

มหาวิทยาลัยเพื่อมาปรับหลักสูตรใหนิสิตมีการออกทํางานในสถาน

85 9 โครงการโรงงานสัมพันธ

10

95 11 ทําการเชื่อมขอมูล cyber class เขากับระบบรายวิชาของงานทะเบียน

12 สงเสริมใหมีการใชสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น

13

14

67.50

15

16 สรางระบบและกลไกสงเสริมความเปนนานาชาติ

17

1.3.10 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท

หรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก

ทั้งหมด (ก.พ.ร.)

มาตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (สกอ.(2.12), 

ก.พ.ร.)

1.3.8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา (สกอ.

(2.11), ก.พ.ร.)

1.3.9 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการ

ประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือ

ดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ (สกอ.(2.12))

9) ฒน ว มรวมม สถ น ร  

องคกร สมาคม สถานประกอบการ และ

ภาคเอกชน (สหกิจศึกษา)

ให CARD ทําเปนแมแบบเพื่อใหคณาจารยสามารถทํา website 

รายวิชาไดเอง

ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการใหสอดคลองกับกระบวนทัศน

เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูใหม

มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในการศึกษาคนควาในรูปแบบตางๆ

 ใหเพียงพอตอนิสิตและอาจารย

สงเสริมการเรียนการสอนที่มีการคนควาวิจัยดวยตนเองทุกระดับ ทั้ง

ผูสอน ผูเรียน ฝายสนับสนุน

ู

ประกอบการตั้งแตป 2 จนถึงป 4 เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีประสบการณ

ทํางานทันทีหลังเรียนจบ

จัดเตรียมคอรสการสอนภาษาไทยแบบเรงรัด เพื่อบริการแกนิสิต

ตางชาติ
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1.4) มีอาจารยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรมในการสอนและการวิจัย

5 1) สงเสริมและพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอ 1 โครงการสงเสริมคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย

2) สงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ 2

3) สงเสริมการผลิตหนังสือ/ตํารา

5

3

5 4

5

100

6

1.4.4 รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ

และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือ

5) มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย1.4.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน (สมศ.)

4) สงเสริมและพัฒนาทักษะและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน

1.4.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของ

สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.(2.7), ก.พ.ร.)

1.4.2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการ

สอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สมศ.)

จัดทําโครงการหนังสือ/ตําราของอาจารยและตอยอดไปสูการขอ

พัฒนาและปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาใหมีวิธีการที่

หลากหลาย

มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ  ใน

การจัดกระบวนการเรียนรู

จัดเก็บขอมูลการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตและ

เปดเผยได (student feedback and assessment) เพื่อใหอาจารย

ตื่นตัวในการสอน

พัฒนาและปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาใหมีวิธีการที่

หลากหลาย

7

90

8 สงเสริมศักยภาพทางดานภาษาตางประเทศใหกับอาจารย

9 จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาตอ

10 สรรหาอาจารย ผูมีความสามารถสูง โดยใชกระบวนการเชิงรุก

11

12 สงเสริมทักษะการสอนและถายทอดความรูใหกับนิสิต

13 เพิ่มรายวิชาสอน e-learning

14 สงเสริมกระบวนการสอน  e-teaching

15

16

ไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

(ก.พ.ร.)

1.4.5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

 (สกอ.(2.13))

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

สรรหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศใหมาปฏิบัติงานที่

มหาวิทยาลัย

โครงการผลิตตํารา/เอกสารประกอบการสอน  และวารสารระหวาง

มหาวิทยาลัย  และระหวางประเทศ

เรงรัดอาจารยทุกคนใหจัดทําเอกสารประกอบการสอน  และ / หรือ  

เอกสารคําสอน เพื่อใชประกอบการสอนหรือใชสอนรายวิชาตางๆ 

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาคุณภาพเอกสารคําสอน เปน

หนังสือ และ/หรือตํารา เพื่อใชเปนหลักในการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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17

18

2) การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก -        63.51        63.51        

2.1) มีกระบวนการพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

        และเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

1) ิ  ีฬ ัี ั ิ  ิ ิ ิ   ( ั ิ ิ ิ ั ใ  ี ั ั 

สงเสริมใหศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งรับผิดชอบ

ดานการพิมพหนังสือ ตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน

 และคูมือปฏิบัติการ มีการวางแผน พัฒนา ประสานงาน และติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ

ปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการจัดพิมพหนังสือ 

ตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน และคูมือปฏิบัติการ 

ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอาจารย

5 1) กจกรรมดานกฬา-นนทนาการ 1

5

2 การพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรสูการเรียนรูในหลักสูตร

3

60

5 5) การสงเสริมกีฬา

4

5 7) สงเสริมและพัฒนาวินัยนิสิต 5

8) การสรางเครือขายพัฒนานิสิต

6

7

2.1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิภาพ

ใหกับนิสิต (มมส)

9) สรางกระบวนการมีสวนรวมของศิษยเกา/

ศิษยปจจุบัน

2.1.1 มการจดบรการแกนสตและศษยเกา (สกอ.

3.1)

2.1.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

(สกอ.3.2)

2.1.3 รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ

พัฒนานิสิต (สกอ.3.3)

3) กิจกรรมดานวิชาการ/ภาษา อังกฤษ/

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ

การรพฒนานสตมหาวทยาลยมหาสารคามใหมอตลกษณและ

สมรรถนะหลัก (core competency) รวมกับการจัดการศึกษาทั่วไป

และกิจกรรมนอกหลักสูตร

การเขียนหลักสูตรรวม หรือเปนสวนหนึ่งกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูภาคทฤษฏีและปฏิบัติในวิชาศึกษาทั่วไปและนําผลการเรียนใน

วิชาดังกลาวบันทึกลงในระเบียนกิจกรรมนิสิต หรือ ทรานสคริป

กิจกรรม

6)ปรับปรุงแกไขและจัดทําระเบียบ-ขอบังคับ

เกี่ยวกับนิสิต

2.1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดการที่พักอาศัย

ของนิสิตทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหอพักเครือขาย

 (มมส)

4)กิจกรรมดานบุคลิกภาพ/มารยาท  และความ

รับผิดชอบตอสังคม

2) กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และดานคุณธรรม จริยธรรม

สรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการเปนผูนํา หรือสํานึกจิต

สาธารณะ

กําหนดใหนิสิตตองผานการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความ

รักในองคกรที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อยางนอย 10 ชั่วโมง

กําหนดใหมีการระบุการทํากิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตใหปรากฏ

ในใบแสดงผลการทํากิจกรรม

การบังคับใชระบบในระเบียนกิจกรรมนิสิต ใหเปนสวนหนึ่งของการ

จบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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8

9

10

11 สงเสริมใหนิสิตมีความสามารถและทักษะทางเทคโนโลยีการจัดการ 

และความสามารถเชิงประกอบการ

รูรับมือกับความทาทายและความเสี่ยง

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยปลูกฝงและพัฒนาทักษะตางๆ ใหแก

นักศึกษาใหสามารถเรียนรูดวยตนเอง

สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางบุคลิกภาพ และ

ทักษะในการดํารงชีวิต การสรางจิตสํานึกเพื่อสังคม การสรางเสริม

ประสบการณ และทักษะดานการจัดการและการสรางอาชีพ รวมทั้ง

การเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการสรางผลงานและการแสดงออก

ซึ่งความคิดสรางสรรค การอนุรักษหรือสืบทอดประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของไทย

12

13

14 ยกรางขอบังคับวาดวยกิจกรรมนิสิต

15 ยกรางขอบังคับวาดวยงบประมาณคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา

16 ปรับปรุงแกไขขอบังคับวาดวยวินัยนิสิต

17

18 หนังสือเรียนทองถิ่นของเราในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

19 คายอาสาพัฒนารายรอบชุมชนมหาวิทยาลัย

20 อบรมสัมมนาผูนํานิสิต

21 มหกรรมการจัดการความรูดานพัฒนานิสิตและระดับภูมิภาค

22 พัฒนางานบริการและสวัสดิการแกนิสิต

23 เผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการและสวัสดิการแกนักศึกษา

24 สรางสายสัมพันธศิษยเกากับศิษยปจจุบันและมหาวิทยาลัย

ยกรางประกาศวาดวยการเชิดชูนักกิจกรรมเขาสูระดับมหาวิทยาลัย 

ภายใตชื่อ “รางวัลชอราชพฤกษ”

ยกรางประกาศวาดวยการเชิดชูเกียรตินิสิต “คนดีศรี มมส” ในระดับ

มหาวิทยาลัย เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

การรณรงคเรื่องการแตงกาย  การจราจร  ความรัก  มหาวิทยาลัยไร

แอลกอฮอล
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25

26 โครงการเชื่อมโยงการสื่อสารกับนิสิตผาน SMS 

27 การพัฒนาฐานขอมูลนักศึกษาเกา 

28 จัดทําแผนพัฒนานิสิต

29 แผนงานสงเสริมการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ

30

31 แผนงานหนึ่งคณะ/สถาบัน/สํานัก หนึ่งกีฬา

3) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 16.20     55.08        71.29        

     ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

แผนงานพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศในระดับกีฬามหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย ระดับชาติ ระดับภูมิภาค

สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเกามีสวนรวมในการพัฒนางาน

พัฒนานักศึกษา

     ตลอดจนมศกยภาพในการแขงขนทงในระดบชาตและนานาชาต

3.1) มีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น

5 1) กําหนดนโยบายและแผนกลยุทธดานการวิจัย 1 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 16.20      55.08                  71.29

2) แสวงหาและพัฒนานักวิจัย 2

3) เนนการวิจัยแบบทีมวิจัย

92,000 4) แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย 3

5) สรางเครือขายการวิจัย

4

35

5

30 6

7 การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคม

8 การวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน

3.1.4 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดตอ

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  (ก.พ.ร.

(4.2.2))

6) การฝกประสบการณวิจัยและการแลกเปลี่ยน

นักวิจัยทั้งในและตางประเทศ

กําหนดใหงานวิจัยเปนภาระหนาที่หนึ่งของอาจารยทุกคนที่มี

ความสําคัญเชนเดียวกับภาระหนาที่ดานการสอน

7) ใหทุนฝกอบรมและวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ

มีการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม                   

ภาคพาณิชยกรรม  และภาคบริการเพิ่มมากขึ้น

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและ

กลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค (สกอ.(4.1))

3.1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.(4.3))

3.1.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

 (สมศ.)

สนับสนุนใหมีการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การสราง

องคความรูและนวัตกรรมใหม รวมทั้งการวิจัยที่จะชวยแกปญหาใหแก

สังคม

จัดระบบการบริหารจัดการที่เอื้อตอคณาจารยในการผลิตผลงาน      

วิจัยที่มีคุณภาพและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

จัดทําแผนกลยุทธดานการวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ

ประเทศและภูมิภาคใกลเคียง
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ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

2553 แผนดิน รายได รวม

งบประมาณ (ลานบาท)

3.2) มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น 9

35

5

10

25 11

12 เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สรางระบบวิจัยอุตสาหกรรมที่สมบูรณแบบ ไมเนนการตีพิมพ 

จัดแยกนักวิจัยและอาจารยที่มีความถนัดดาน Industry cooperative 

research ออกมาจากนักวิจัยที่ถนัดดานการตีพิมพ สรางระบบที่ครบ

วงจรตั้งแต Idea Development/Research funding/ Research/ 

Patent and Technology Licensing/ Market Trial/ Business Plan/ 

Spin Off company

3.2.1 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติตอ

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

3.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการ

องคความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.

(4.2))

3.2.3 จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําที่

ไดรับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ

วิจัยในตางประเทศ (มมส)

โ

สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ รวมทั้งสรางความตระหนักในคุณคา

ของงานวิจัยและผลงานวิชาการ

มีการสรรหาและการพัฒนานักวิจัยที่มีขีดความสามารถสูงในระดับ

นานาชาติ

13

14 เนนการวิจัยแบบทีมวิจัย

15

16

17

18 สรางเครือขายการวิจัยระหวางสถาบันการศึกษา

19

20

แสวงหานักวิจัยระดับชาติมารวมทําวิจัย ตลอดจนผูเชี่ยวชาญและ

บรรณาธิการตางประเทศเพื่อชวยขัดเกลาบทความวิจัย

ภาษาตางประเทศ

พัฒนาอาจารยนักวิจัยมือใหม โดยการมอบหมายใหเปนผูรวมวิจัย

หรือ ผูชวยวิจัยกับอาจารยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนา

ทักษะการวิจัย

สงเสริมนักศึกษาใหทํางานวิจัย เชน โครงการปริญญานิพนธ หรือ

ศิลปนิพนธ และ/หรือมีสวนรวมในการทํางานวิจัยกับอาจารย เพื่อ

เสริมสรางทักษะและศักยภาพนักศึกษา

ใหทุนฝกอบรมและวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ ไมเกิน 3 เดือน แต

ตองได output เปนบทความทางวิชาการตีพิมพในวารสารนานาชาติ

การฝกประสบการณวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ

เชื่อมตอฐานขอมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ BIODATA 

ของ สกว.
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21

22

23 การจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา

24

25

ใหทุนฝกอบรมและวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ ไมเกิน 3 เดือน แต

ตองได output เปนสิทธิบัตรนานาชาติ เชน จดสิทธิบัตรใน

สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือจีน  เปนตน

ใหทุนฝกอบรมและวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ ไมเกิน 3 เดือน แต

ตองได output เปนผลงานสรางสรรที่จะไดรับการจัดแสดงในระดับ

นานาชาติ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธระดับนานาชาติ

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรการวิจัยที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัย

สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารยนักวิจัยมือใหม 

ขณะเดียวกันก็สงเสริมอาจารยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญขอทุนวิจัย

จากแหลงทุนภายนอกใหมากขึ้น

26 สนับสนุนงบประมาณใหไปเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ

27 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมของอาจารย

28 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ

29 สนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม

30

31

32

33

เพื่อเปนการสงเสริมใหนักวิจัยออกไปแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก 

มหาวิทยาลัยรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ในการรวมใหทุนวิจัยแกนักวิจัยของ มมส. ในอัตราสวน

ตางๆ กันตามแตขอตกลง เชน ไดจาก สกว. 100 จะไดจาก มมส. อีก

 50 เปนตน

สงเสริมใหนักวิจัยออกไปแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก โดย

มหาวิทยาลัยจะใหทุนสมทบอัตโนมัติเพื่อเปนการตอยอดโครงการที่

ไดรับทุนมาจากภายนอกแลวในปถัดมา

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม

 และความหลากหลายทางชีวภาพ

สนับสนุนทุนวิจัยใหแกอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ใหมทุกคนใหไดรับทุนเริ่มตนการวิจัย และสามารถตอยอดกับแหลง

ทุนภายนอกได
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34 การพัฒนาศูนย/หนวยวิจัยเฉพาะทาง

35 การพัฒนาศูนยเครื่องมือกลาง

36

3.3) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

20 1) สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย 1

2) เพิ่มแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

2 สรางแรงจูงใจการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

3

สรางระบบ กลไก และแรงจูงใจที่เอื้อตอการผลิตผลงานวิจัยที่

มาตรฐานที่เอื้อตอเชิงพาณิชย และเพื่อการเผยแพร ตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ

3.3.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูล 

ระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  (สกอ.

(4.5), ก.พ.ร.)
3) เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ

สนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ และมีการ

เผยแพรผลงานวิจัยอยางเปนระบบ

กําหนดใหมีรางวัลตอบแทนผูมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงและ

หรือไดรับการตีพิมพในวารสารที่มี  Impact Factor สงสด

3.4) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น

5 1 สรางระบบและกลไกในการบริหารทรัพยสินทางปญญา

2

3

4) การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 6.00     20.10               26.10

4.1) การบริการทางวิชาการโดยถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียม

       ความพรอมของสังคมและชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ

5 1) แหลงองคความรูในการบริการวิชาการ 1 ผลงานการใหบริการวิชาการ

2) องคความรูในการบริการวิชาการ 2

3) สงเสริม SME/OTOP/ผูประกอบการ

4) การถายทอดองคความรู/เทคโนโลยี

4.1.1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน

  (สกอ.(5.1))

3.4.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ

การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  (ก.พ.ร., 

สมศ.)

1) เพิ่มโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐที่สามารถ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร

2) กําหนดสิ่งจูงใจสําหรับผลงาน วิจัยที่ไดรับการ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร

สรางแรงจูงใจ ใหักับผูมีผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ  หรือผลงาน

สรางสรรคที่นําไปจดสิทธิบัตร

เรงรัดใหภายใน 5 ป ทุกคณะวิชามีจํานวนผลงานวิชาการหรือ

สิ่งประดิษฐ ในภาพรวม รอยละ 20 ของจํานวนอาจารยในคณะ

หรอไดรบการตพมพในวารสารทม  Impact Factor สูงสุด

จัดทําแผนแมบทในการใหบริการวิชาการเพื่อกําหนดกลุมเปาหมาย 

และหนวยงานที่สรางเครือขายในการทําหนาที่ถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีสูชุมชน
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20 5) ศูนยการเรียนรูชุมชน/ชุมชนตนแบบ 3

4

5

30

6 เสนอโครงการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ

7

80 8

4.1.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการ

วิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ  ตออาจารยประจํา  (สกอ.(5.2))

4.1.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ.(5.3))

4.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  (สกอ.

(5.4)) (สงป.)

ํ  ใ  ี ี่

ปรับโครงสราง ระบบ และกลไกในการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีใหสอดคลองเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย

สนับสนุนและรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการเผยแพรองคความรู 

เพื่อเปนฐานการถายทอดความรู

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการถายทอด

ความรูเทคโนโลยีสูชุมชน

โครงการนํารองชุมชนตนแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน

บานมะกอก)

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหบริการ

บุคคลภายนอก

ั ั้ ื่ ั

6) พัฒนาการบริการวิชาการใหมีความสัมพันธ

กับการเรียนการสอนและการวิจัย

10 9

10

10

11

12

13

14

15

4.1.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที

ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.

(5.5))

ขยายขอบเขตและปริมาณหลักสูตรระยะสัน เพือรองรับ

กลุมเปาหมายตางๆ และเพิ่มรายไดใหแกมหาวิทยาลัย

รวมมือกับองคกร หนวยงาน และภาคเอกชนตางๆ ในการใหบริการ

จัดฝกอบรมแบบ In-house Training

สรางระบบพี่เลี้ยง SME และ OTOP ชุมชน เพื่อใหมีการพัฒนาดาน 

Logistics

ปรับเปลี่ยนทิศทางและบทบาทการทํางานของสํานักบริการวิชาการ 

อาจจะควบรวมกับ TBI/UBI และเกลี่ยอัตราสวนหนึ่งมารวมกับ CARD

 เพื่อดูแลระบบ Friendly University

สรางระบบพี่เลี้ยง SME และ OTOP ชุมชน เพื่อใหมีการพัฒนาดาน 

การตลาด

สรางระบบพี่เลี้ยง SME และ OTOP ชุมชน เพื่อใหมีการพัฒนาดาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการสตอคสินคา ระบบ 

POS และบัญชี

เปน Hub ในการอบรมความรูทั้งระยะสั้นและแบบเพื่อปริญญาแก

ประเทศเพื่อนบานในลุมน้ําโขงเปน Hub ในการอบรมความรูทั้งระยะ

สั้นและแบบเพื่อปริญญาแกประเทศเพื่อนบานในลุมน้ําโขง

4.1.6 จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถายทอด

องคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชน
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งบประมาณ (ลานบาท)

16

17 UBI

18 TBI/Northeast Science Park

5) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 10.70     8.58                   19.28

5.1) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน

5 1 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

2

5

3 สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

10 4

5.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบกลไกในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.(6.1))

1) กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม

5.1.2 มีผลงานหรือชิ้นงานองคความรู และสราง

มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม (สกอ.(6.2))

2)สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรม

3) การพัฒนาองคความรทางดานศิลปะและ5 1 3 จํานวนโครงการวิจัยที่อนรักษฟนฟ ปกปอง 

จัดตั้งศูนยทดสอบทางวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  

และปที่ 6

จัดทําแผนการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

 ทั้งเปนแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น

สรางระบบและกลไกรวมกับภาคสวนตางๆ ในการอนรักษ และสืบ10 4

5

6

7

8

9 โครงการสรางเอกลักษณการแตงกายของบุคลากรมหาวิทยาลัย

10

12

13 สรางเครือขายศิลปนพื้นบาน ปราชญพื้นบาน ครูภูมิปญญาทองถิ่น

14

6) เพิ่มแหลงความรูและองคความรูทางศิลปะ

และวัฒนธรรม

3) การพฒนาองคความรูทางดานศลปะและ

วัฒนธรรม

4) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรศิลปะและ

วัฒนธรรมสูระดับประเทศและระดับนานาชาติ

5) สงเสริมและสนับสนุนใหบูรณาการศิลปะและ

วัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานอื่น

5.1.3 จานวนโครงการวจยทอนุรกษฟนฟู ปกปอง 

และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม (มมส)

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับ

ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรางระบบและกลไกรวมกบภาคสวนตางๆ ในการอนุรกษ และสบ

สานภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอีสาน และวัฒนธรรมไทย

การสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นในประเทศและ

ตางประเทศ

นําผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนการสรางภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัย

โครงการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ

สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย และ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับ

นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป

โครงการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม และ

วิถีชีวิตอันดีงาม ทั้งของไทยและประเทศตางๆ
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15

16 วารสารศิลปวัฒนธรรม

6) การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล -        15.16        15.16        

6.1) เปนที่ยอมรับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในฐานขอมูลสากล  และไดรับในการจัดอันดับชั้นนําของโลก

5 1) การเพิ่มจํานวนบุคลากรชาวตางชาติ 1 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ

2) การเพิ่มจํานวนนิสิตนานาชาติ 2 โครงการแสวงหาผูเชี่ยวชาญอาสาสมัคร

3) การเพิ่มจํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน 3

4 โครงการ One Japanese University Plus Three ASEAN

)  ิ ิ ิ ิ ิ โ

4) การปรับระบบการศึกษาใหเอื้อตอนิสิต

นานาชาติ

6.1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล

 (ก.พ.ร.)

โครงการศึกษาคนควาวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น

โครงการพระราชทานความชวยเหลือดานการศึกษาแกราชอาณาจักร

กัมพูชา ตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

5) สงเสริมกิจกรรมนิสิตนานาชาติ 5 โครงการ Road from China to MSU

6

7

8

9

10

11 โครงการนักศึษาแลกเปลี่ยน UMAP (สกอ)

12 โครงการนักศึษาแลกเปลี่ยน GMS (สกอ)

13 โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน มมส.

14 โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน IAESTE

15 โครงการ Pure Thai

11) สนับสนุนการเปนเจาภาพจัดประชุม

นานาชาติในเรื่องตางๆ

6) การสรางความมั่นคงทางสังคมแกบุคลากร

และนิสิตนานาชาติ

9) สนับสนุนใหมีขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการและความรวมมือในรูปแบบอื่นๆ เชน 

ความรวมมือทางเทคโนโลยี ฯลฯ กับสถาบัน

ตางประเทศมากขึ้น

10) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นักศึกษากับสถาบันตางประเทศมากขึ้น

โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท รวมกับมหาวิทยาลัยชนชาติ

กวางสี

ขยายสูระดับปริญญาโทและเอก เนนสาขาที่จําเปนตอการบริหาร

ประเทศ เชน รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง การจัดการสิ่งแวดลอม

 เศรษฐศาสตร

7) การเสริมสรางความรวมมือดานการวิจัยระดับ

นานาชาติ

8) การประชาสัมพันธเชิงรุกในระดับนานาชาติ

เพื่อการจัดอันดับใน  World University Ranking

จัดทํา Road show ในมหาวิทยาลัยจีนที่มีหลักสูตรสอนภาษาไทย 

เพื่อมาเรียนในหลักสูตรภาษาไทย

เพื่อเปดหลักสูตรปริญญาโท ใหเหมาะสมกับความตองการของ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศจีน

รวมมือกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุน จีน และเกาหลี จัดทําโครงการ 2 

ปริญญา สาขา International Business และ Hotel and Tourism
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งบประมาณ (ลานบาท)

16

17

18

19

20

รับนักศึกษาฝกงานจากตางประเทศเพื่อชวยทําวิจัยและสอนภาษาใน

 มมส. และสงนิสิต มมส. เพื่อฝกงานตางประเทศผาน IAESTE ไปยัง

ประเทศสมาชิกที่มีอยูกวา 93 ประเทศทั่วโลก ปละ 20 ทุน

จัดหลักสตรเผยแพรวัฒนธรรมไทยระยะสั้นตั้งแต 1 สัปดาห-4 เดือน

ใหทุนนิสิต มมส. เพื่อใหเดินทางไปวิจัยระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยที่มี

 MOU กับ มมส. โดยตองมี output ชัดเจน

มุงเนนใหเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับ มมส.  เพื่อกระชับ

ความสัมพันธ และใหสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ใหมากขึ้น

มุงเนนใหเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับ มมส.  เพื่อกระชับ

ความสัมพันธ และใหสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ใหมากขึ้น

20

21 โครงการจัดทําเอกสารคํารองภาษาอังกฤษ

22 โครงการวางระบบการเทียบโอนหนวยกิตกับสถาบันตางประเทศ

23

24 โครงการจัดการปฐมนิเทศนนิสิตนานาชาติ

25 โครงการจัดการปจฉิมนิเทศนนิสิตนานาชาติ

26

27

จดหลกสูตรเผยแพรวฒนธรรมไทยระยะสนตงแต 1 สปดาห 4 เดอน

 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

เรียนรูภาษา วัฒนาธรรม และดนตรีไทย โดยผูเรียนจายคาเลาเรียน 

คาที่พัก (host family) หรือหอพัก ใหมมส ในราคาประหยัด

โครงการสงเสริมการสรางหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองปริญญา 

หลักสูตรทางไกล

จัดทําเอกสารคํารองทุกแบบฟอรมของงานทะเบียนและบัณฑิต

วิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ/จีน ทั้งแบบพิมพและแบบ Online PDF/ 

Automatic printing

จัดทําระเบียบ ขอบังคับ ทําความเขาใจและขอตกลง กับหนวยที่

เกี่ยวของเรื่องการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนาที่ 49 / 57



ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

2553 แผนดิน รายได รวม

งบประมาณ (ลานบาท)

28

29

30

31 โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนานาชาติ

32 โครงการชมรมศิษยเกานานาชาติ

33

ปการศึกษา 2552 นี้จะเปนปแรกที่มีนิสิตนานาชาติสําเร็จการศึกษา

จาก มมส. จึงควรจัดการปจฉิมนิเทศนเพื่อตอกย้ําความทรงจําและ

ความผูกพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยโดยรวม เพราะ

อนาคตศิษยเกาคืออนาคตและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

สงเสริมและใหงบประมาณแกนิสิตนานาชาติเพื่อจัดกิจกรรมที่เปน

เอกลักษณทางวัฒนธรรมประจําชาติ เพื่อใหนิสิตนานาชาติรวมกลุม

ใหทุนสนับสนุนผูเชี่ยวชาญระดับโลกจากตางประเทศมาเพื่อชวยราง

หลักสูตรนานาชาติ

จัดการปฐมนิเทศนและเอกสารแนะนําการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไทย

ใหแกนิสิตนานาชาติที่จะเขามาใหม

34

35

36 โครงการสรางเครือขายขาวสารนิสิตและบุคลากรชาวตางชาติ

37 โครงการจัดหาสิ่งพิมพรายเดือนภาษาตางประเทศ

38 โครงการจัดสรางหองละหมาด

39 โครงการจัดหา Host Family

40 โครงการหองพักบุคลากรชาวตางชาติ

41 โครงการ Thanks giving dinner

42 จัดหาประกันสุขภาพใหแกบุคลากรที่จางและที่เปนอาสาสมัครรายป

43

ุ

กัน รูจักชวยเหลือกัน และเปดโอกาสใหคนไทยไดเรียนรูวัฒนธรรม

ของประเทศอื่น จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน Culture Night, 

International Food Festival, International Day

สรางเครือขายขาวสารกับศิษยเกานานาชาติเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสรางความผูกพันธอยางตอเนื่องกับมหาวิทยาลัย

โครงการ Personal Consulting Service แกนิสิตนานาชาติดวย

ภาษาตางประเทศ

จัดหาบุคลากร(native) ของชาตินั้นๆ มาเพื่อใหบริการแนะแนวแก

นิสิตนานาชาติที่มีปญหาขณะดํารงชีวิตและเรียน บริการแบบตัวตอ

ตัวและ online
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44

45

46 จัดสรางหองละหมาดสําหรับนิสิตที่นับถือศาสนาอิสลาม

47

48

49 จัดเลี้ยงขอบคุณบุคลากรชาวตางชาติ และเปดโอกาสใหพบปะ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย

จัดทําระบบสื่อสารทาง Online และ จดหมายขาวใหแกนิสิตและ

บุคลากรชาวตางชาติเพื่อใหทราบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และได

มารวมกิจกรรม ทําใหรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม มมส.

จัดหาสิ่มพิมพ นิตยสารและหนังสือพิมพใหแกนิสิตนานาชาติที่มีอยู

จํานวนมากไวประจําในสํานักวิทยบริการ

จัดหาครอบครัวคนไทยทีสามารถรับรองนิสิตและบุคลากรนานาชาติ 

เพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมและแบงเบาภาระมหาวิทยาลัย

จัดหาหองพักราคาประหยัดและมีมาตรฐานไวรับรองผูเชี่ยวชาญชาว

ตางประเทศ

50 โครงการจัดทําฐานขอมูลสัญญาความรวมมือกับตางประเทศ

51 โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

52

53 โครงการทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

54

55 จัดทําวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

56

57

58 โครงการจัดทํา website ภาษาตางประเทศ

59 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกกับสื่อตางประเทศ

60

ทุนสนับสนุนใหจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยตองมี

คณะกรรมการเปนผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติไมนอยกวารอยละ 50 

ของคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากร มมส. กับสถาบัน

ตางประเทศ

จัดทําฐานขอมูลกลาง MOU ที่บุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงและใช

ประโยชนไดอยางเต็มที่

จัดทํา website ภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน 

เวียดนาม

จัดสรรทุนสนับสนุนบุคลากรที่ศักยภาพสรางผลงานวิจัยที่สามารถ

ตีพิมพระดับนานาชาติใหไปทําวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนาที่ 51 / 57



ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

2553 แผนดิน รายได รวม

งบประมาณ (ลานบาท)

61

62 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับสถาบันตางประเทศ

63 โครงการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ

64

65 โครงการรวมทุนกับสถาบันตางประเทศ

66

6.2) พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและรับรูของสาธารณะ

5 1) ร ิ ั ั  1 ป ั ป ป ิ ี    ส ิ ั6 2 1 ั สํ ็ ป ช สั ั  ื่

โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรและนักศึกษาใหมีความสามารถ

ในการสื่อสาร ทั้งการสื่อภาษาและการติดตอสื่อสาร

โครงการแปลและจัดพิมพหนังสือ หรือผลงานวิจัย และขอมูลตางๆ 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพรสูนานาชาติ

โครงการจัดทําหลักสูตรนานาชาติที่มีลักษณะเปนหลักสูตร 2 

ปริญญา รวมกับสถาบันตางประเทศ

5 1) การวจยภาพลกษณ 1 การปรบปรุงรูปแบบและวธการเผยแพรขอมูลขาวสารมหาวทยาลย

2) การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยแบบเชิงรุก 2 การสรางเครือขายความสัมพันธกับศิษยเกา และผูปกครอง

3

5

4 จัดทําแผนการโฆษณาประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

5

7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง -        401.00      401.00      

7.1) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

5 1

2 โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย

3 โครงการพัฒนาระบบราชการ

4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใชจายสมจริง

90 5 โครงการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย

6 พัฒนาและจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

6.2.1 ระดบความสาเรจของการประชาสมพนธเพอ

เผยแพรขอมูลและขาวภายในและภายนอกองคกร 

(มมส)

2) การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน

 โดยสภามหาวิทยาลัย
7.1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด

ของการปฏิบัติราชการที่กําหนด (สกอ.(1.2))

6.2.2 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสราง

เครือขายความสัมพันธของศิษยเกา (มมส)

6.2.3 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวม และ

สรางความสัมพันธกับผูปกครอง (มมส)

1) กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับศักยภาพและทิศ

ทางการบริหารประเทศ

7.1.1 ระดับความสําเร็จของการกําหนดปรัชญา

หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

 แผนงานดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้หลัก 

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ (สกอ.(1.1))

โครงการประชุมสัมมนาทบทวนผลการดําเนินงาน และวิสัยทัศน

มหาวิทยาลัย

3) สงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษยเกา 

และชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

การเผยแพรกิจกรรมที่สงเสริมการสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู

สาธารณะ
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5 7

8

5

9

10

5

11

5 12

13 มีการติดตาม/ตรวจสอบผลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

3) นโยบายดานการพัฒนาระบบบริหารและ

โครงสรางองคกร

7.1.5 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

(ก.พ.ร.)

6) การบริหารความเสี่ยง-การตรวจสอบ-

ควบคุมภายใน

7.1.6 ระดับความสําเร็จของการนําระบบบริหาร

ความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  

(สกอ (7 8))

4) การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหมใน

รูปแบบของคณะกรรมการ

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนํา

ของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.(7.2))

มีการประเมินผลผูบริหารระดับสูงและระดับคณะ/หนวยงานจากสภา

มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทน 

คาสอน สวัสดิการ และการบริหาร

การใหความรูเกี่ยวกับดานการบริหารการเงิน-บัญชี- พัสดุ และ

งบประมาณแกผูปฏิบัติงานและบุคลากร

โครงการใหความรูและจัดทําระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานและการบริหารมหาวิทยาลัย

โครงการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของประชาชน  ศิษยเกา  และ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานกลางของ

มหาวิทยาลัย

7.1.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  

(สกอ.(7.6), ก.พ.ร.)

5) ปรับแกไขระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และพัฒนาเครื่องมือดานการเงินการ

คลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสรางความ

เปนธรรม

13 มการตดตาม/ตรวจสอบผลการบรหารจดการมหาวทยาลย

5 14

15

16

5

17

5 18

19 สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการ

20

21 จัดตั้งคณะกรรมการแตละชุด เพื่อรับผิดชอบดําเนินงานตามภารกิจ

(สกอ.(7.8))

มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ของคณะ/หนวยงาน

7.1.7 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่

และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการถายทอด

เปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 

(สกอ.(7.1), (สกอ.(7.9), ก.พ.ร.)

การปรับเปลี่ยนโครงสรางและสถานะของหนวยงาน ทั้งการจัดตั้งใหม

และยุบรวม เพื่อกําหนดภารกิจของหนวยงานและงานใหมีความ

เหมาะสมและชัดเจนขึ้น

ปรับระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย

ปรับขนาดโครงสรางองคกรใหมีความกระชับและคลองตัว เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการดําเนินงาน

ปรับปรุงโครงสราง บทบาทหนาที่ และการบริหารจัดการของ

หนวยงานตางๆ ใหชัดเจน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สงเสริมใหฝาย คณะ และหนวยงานมีการวางแผน กํากับ ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลอยางมีคุณภาพ

     7.1.7.1) ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทสภา

มหาวิทยาลัย (สกอ.(7.1), ก.พ.ร.)

     7.1.7.2) ระดับคุณภาพของการถายทอด

เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ((สกอ.

(7.9), ก.พ.ร.)

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหเอื้อตอการบริหารจัดการ

อยางคลองตัว และมีการกระจายอํานาจอยางทั่วถึง แตอยูบนฐานของ

การตรวจสอบความถูกตองและโปรงใส
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7.2) มีระบบการบริหารการเงิน-งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได

5 1) จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 1 การเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มรายไดของมหาวิทยาลัย

2) พัฒนาระบบการเงิน 2 การบริหารจัดการสินทรัพยของมหาวิทยาลัย

3) พัฒนาระบบบัญชี 3 การจัดการเงินฝากใหเกิดผลประโยชนตอมหาวิทยาลัยสูงสุด

5 4) พัฒนาระบบพัสดุ 4 พัฒนารูปแบบการจายเงินที่มีประสิทธิภาพ

5) พัฒนาระบบงบประมาณ 5

5 6 เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินใหเปนไปตามแผน

7 เรงรัดการเบิกจายงบลงทุน

5 8 การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับเงินรายได

9

5

6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินและ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

7.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการ

จัดทํา การจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย เพื่อจัดทํา

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ.(8.1))

7.2.3 ระดับความสําเร็จของรอยละของอัตราการ

เบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน (ก.พ.ร.)

7.2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ

หนวยผลผลิต (ก.พ.ร., สมศ.)

พัฒนาวิธีการเสนอรายงานสถานะทางการเงินตอสภามหาวิทยาลัย/

สาธารณะ

ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในดานอัตรากําลัง 

คาใชจาย และอื่นๆ ใหแกคณะวิชาและหนวยงาน7.2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดซื้อจัด

7.2.1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการการเงิน

และการคลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)

10

7.3) มีเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม และรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

5 1

5 2

3

5

4

5

6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหาร

7.3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใช

ประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด 

(มมส)

 2) จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร

จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลนิสิต บุคลากร หลักสูตร และการเงิน

 ใหสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลกลาง

โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ให

สามารถเชื่อมโยงไดทุกหนวยงาน และสามารถใชปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพได

โครงการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตและ

บุคลากร

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและการบริหารงาน 

(FIS)

 3) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรูของนิสิต บุคลากร และชุมชน

7.3.1 ระดับความสําเร็จของแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (มมส)

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ

การบริหารจัดการ

7.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูล อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมี

งานทําของบัณฑิต  (สกอ.(7.5), ก.พ.ร.)

กํากับ ติดตาม และประเมินผลประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร

งบประมาณของคณะและหนวยงาน

จาง (มมส.)
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ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

2553 แผนดิน รายได รวม

งบประมาณ (ลานบาท)

7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย

5 1) จัดทําแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับภาระงาน 1

2 วิเคราะหและจัดทําแผนอัตรากําลังทั้งระยะสั้นและระยะยาว

84 3 มีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการสรรหาบุคลากร

4 โครงการเสริมสรางสมรรถนะการทํางานของบุคลากร

4) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 5 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

80 6

7

30

5) สงเสริมใหกระบวนการจัดการเรียนรูเปนสวน

หนึ่งของการพัฒนาบุคลากร

มีการจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

และการเกษียณอายุราชการ

7.4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

และการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.(7.3+7.4), ก.พ.ร.)

7.4.2 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ (สมศ.)

3) การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารบุคลากรที่

เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

2) มีระบบการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับ

ตําแหนง

7.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ (สมศ.)

7.4.4 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

ื ี   ป ํ ( ( )) 

ปรับปรุงระเบียบ ระบบ และกลไกในการสรรหา หรือคัดเลือก

บุคลากร เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ

ปรับปรุงคําบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของบุคลากรทุก

ตําแหนง ทุกระดับ ทุกสายงาน

8

55

9 ปรับปรุงระบบบัญชีเงินเดือนใหชัดเจนและเหมาะสม

2 10

12 ปรับปรุงระบบและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

13 โครงการสงเสริมและจัดหาทุนการศึกษาตอสําหรับอาจารย

14 โครงการสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับอาจารย

15 โครงการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัยในตางประเทศ

16

7.5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีความภาคภูมิใจในตนเองและองคกร

5 1

2 โครงการพัฒนา และปรับปรุงสวัสดิการบุคลากร เพื่อความผาสุกใน

การปฏิบัติงาน

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย

จัดวางคนลงตําแหนงตาง ๆ ตามความรู ความสามารถ และความ

ถนัด เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพที่มีอยู

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทําผลงานวิชาการของ

บุคลากร

7.5.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ.(7.4))

6) พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณธรรม จริยธรรม 

ของบุคลากร

7.4.6 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (สกอ.(7.7))

7.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตออาจารยประจํา (สกอ.(2.6))

หรอเทยบเทาตออาจารยประจา (สกอ.(2.5)) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกตําแหนง ทุกระดับ 

ทุกสายงาน
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ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

2553 แผนดิน รายได รวม

งบประมาณ (ลานบาท)

5 3

5 4 โครงการกําหนดสวัสดิการและสิ่งจูงใจสําหรับบุคลากร

5 โครงการประกันอุบัติเหตุใหแกลูกจางชั่วคราวทุกคน

6 ศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน/ลูกจางชั่วคราว

7 สรางวิธีการจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหอยูกับมหาวิทยาลัย

7.6) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน

5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

2 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา

3 โ ป ิ

โครงการพัฒนาบุคลากรในแตละสายงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ  

สมรรถนะและปรับกระบวนทัศน คานิยม  และวัฒนธรรมการทํางาน

7.6.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง (ก.พ.ร.)

7.5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการสวัสดิการ

พนักงานและลูกจางชั่วคราว (มมส)

7.5.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพ/

คุณธรรม/จริยธรรม ใหกับบุคลากร (มมส)

3 โครงการอบรมผูประเมน

5 4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

5 โครงการศึกษาและวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง ของมหาวิทยาลัย

6 พัฒนาตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน

7

8) การพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน -        216.46      216.46      

8.1) มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน

5 1 การจัดทําแผนสิ่งกอสราง/แผนการซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง

2 การจัดทําแผนการปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย

3 การจัดการพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อความสะอาดและสวยงาม

5 2) รณรงคและการสงเสริมการประหยัดพลังงาน 4 การออกแบบ/จัดการพื้นที่สีเขียว สวนหยอม การตกแตงสนาม

5 การจัดทําแผนการผลิตไฟฟาจากขยะ

6 การจัดการการกําจัดขยะ-ของเสีย

1) รณรงคและการสงเสริมการใชทรัพยากร

มหาวิทยาลัยใหมีประโยชนและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

8.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะ-

ของเสียภายในมหาวิทยาลัย (มมส)

7.6.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก

นักศึกษา (สกอ.(9.2))

8.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของ

มหาวิทยาลัย (มมส)

สงเสริมการใชระบบเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) เพื่อ 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

3) รณรงคและการสงเสริมการใชทรัพยากรน้ํา

รวมทั้งการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
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งบประมาณ (ลานบาท)

5 7

5) บริหารจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 8

5

7) ออกแบบและการวางแผนการกอสราง 9 โครงการบริหารและจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

5 10 โครงการปรับปรุงคุณภาพรานอาหารภายในมหาวิทยาลัย

11

12

8.1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการจราจร

ภายในมหาวิทยาลัย (มมส)

8) วางระบบการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหเกิดความคุม

คาสูงสุด

8.1.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัด

พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)

4) บริหารจัดการและการกําจัดของเสียที่เปน

อันตราย

8.1.4 ระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ.(8.2))

โครงการพัฒนาหอพัก ใหมีความสะอาด สะดวก และมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดใชชีวิตอยางมี

ความสุข และเกิดความรักผูกพันตอมหาวิทยาลัย
6) ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยหนังสือ ใหสามารถสรางรายได 

และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของมหาวิทยาลัย

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับแผนพัฒนา

ดานวิชาการและเสริมสรางสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย

720.85 1,382.52 2,103.37 
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ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คณะผูจัดทํา

คณะกรรมการอํานวยการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  สมัปปโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ณฐนนท  ตราชู รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ

นางสิริพร  ศิระบูชา ผูอํานวยการกองแผนงาน

วิเคราะหขอมูล / จัดทํารูปเลม

นางสาวพนมพร ปจจวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 7

นางสาวแจมจันทร วังแพน พนักงานบริหารทั่วไป

นางสาววาสนา ปาปะตัง พนักงานบริหารทั่วไป

นายจรัญ รัตนทิพย พนักงานบริหารทั่วไป

ปที่พิมพ

 กันยายน  2552






