


แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554ฏ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กระทรวงศึกษาธิการ

ในคราวประชุมครั้งที่  9 / 2553     วันที่  24  กันยายน  2553

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2552-2555 ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหสวนราชการ
ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2552-2554  ของรัฐบาลและในแตละปงบประมาณสวนราชการ
จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อขอรับความเห็นชอบและรับการจัดสรรงบประมาณประจําปจากสํานักงบประมาณ

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหความสอดคลองของยุทธศาสตรตามกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป    
( ศ  2551  2565)  ศึ   ิ ั ศึ  ช ิ TQF   ิ ั ไ  ํ ั ชี้ ั ั  ชี้

คํานํา

(พ.ศ. 2551- 2565)  มาตรฐานการอุดมศกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒระดบอุดมศกษาแหงชาต TQF   และมหาวทยาลยไดนาตวชวดจากตวบงช
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อประเมิน  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังใหแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ฉบับนี้  จะเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการ
แปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ  ของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย  สามารถตอบสนองเปาหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรตางๆ  ไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  สมัปปโต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สภาพปจจุบันและปญหาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไดดําเนินงานตามพันธกิจ และภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษามาเปนเวลากวา 40 ป  ตั้งแตชวงเริ่มแรก

ในฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และไดรับการจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2537 ในชวงเวลา 15 ปที่ผานมามหาวิทยาลัยมีความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานใหมเพื่อตอบสนองตอความตองการการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของทองถิ่น  ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน   โดยขยายการจัดการศึกษาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และพัฒนาสาขาวิชาดานศึกษาศาสตร  ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตรใหมีความเปนสหศาสตรมุงเนนการวิจัย ใหสามารถนําไปสู
การปฏิบัติงานจริงในทองถิ่นเสริมสรางการปฏิบัติงานจริงในทองถิ่น เสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ  โดยรวมมือกับสถานปฏิบัติการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง
มุงใหเกิดการจัดการศึกษาระดับนานาชาติดวย

ี  ี่ ี ้ ้     ึ  

บทนํา

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น  22 หนวยงาน  ประกอบดวย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
คณะเทคโนโลยี คณะการบัญชีและการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรผังเมืองและนฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะวิทยาการสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะสาธารณสุขศาสตร  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  คณะแพทยศาสตร  คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร  วิทยาลัยดุริยางคศิลป  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  และสํานักศึกษาทั่วไป

การพัฒนามหาวิทยาลัยชวงแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยไดขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท
และปริญญาเอก มีการเปดสอนทั้งหมด 186 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 92 หลักสูตร (รอยละ 49.46) ระดับป.บัณฑิต 3 หลักสูตร (รอยละ 1.61) ระดับปริญญาโท
(รอยละ 32.80)  และระดับปริญญาเอก 30 หลักสูตร (รอยละ 16.13)  โดยเปนหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 8 หลักสูตร   และมีนิสิตทั้งสิ้น 41,719 คน  โดยเปนนิสิต
ระดับปริญญาตรี จํานวน 34,790 คน (รอยละ 83.39) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6,929 คน (รอยละ 16.61)  มีบุคลากรทั้งสิ้น 3,173 คน จําแนกเปนขาราชการ สาย ก
262 คน (รอยละ 8.26)   ขาราชการสาย ข  และ ค 164 คน (รอยละ 5.16)   ลูกจางประจํา 48 คน (รอยละ 3.15)   พนักงานวิชาการ 814 คน (รอยละ 25.65)
พนักงานปฏิบตัิการ 476 คน (รอยละ 15.00)  ผูเชี่ยวชาญ 98 คน (รอยละ 3.08)  พนักงานจางตามภารกิจ (ลูกจางชั่วคราว) 1,305 คน (รอยละ 41.13)  และ
พนักงานราชการ 6 คน (รอยละ 0.19)  จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ  1,174 คน (รอยละ 36.40)  บุคลากรสายปฏิบัติการ 1,999 คน (รอยละ 63.60)  คิดเปน
สัดสวน 1 : 1.70  โดยเปนจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกเปน ศาสตราจารย - คน รองศาสตราจารย 46 คน (รอยละ 4.30) ผูชวยศาสตราจารย 134 คน (รอยละ 12.55)
และอาจารย  888 คน (รอยละ 83.15)  และจําแนกเปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 382 คน  (รอยละ 35.77)  วุฒิปริญญาโท  560 คน (รอยละ 52.43)  วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาตรี 124 คน (รอยละ 11.61)  และวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 2 คน  (รอยละ 0.19)
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การวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยไดทบทวนผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  โดยไดนําผลการประเมินดานการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2552

และผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
มาวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง   โอกาส  และภาวะคุกคาม  เพื่อวางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึ่งผลการวิเคราะหศักยภาพของ
มหาวทิยาลัยมีดังนี้

จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
2. มีระบบและกลไกลในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่สนับสนุนใหบุคคล องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาวิชาการของนิสิต คณาจารยอยางตอเนื่อง สงผลใหนิสิต และคณาจารยสามารถพัฒนาการเรียนรูและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
4. มีโครงการพัฒนานิสิตที่ไดรับการยอมรับจาก สวนกลาง อาทิเชน  โครงการคายการเรียนรูคูคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการลูกพระธาตุ เปนตน
5. มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการทําวิจัย ดานวิชาการ  สงผลใหนิสิตสามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และไดรับรางวัลทางวิชาการ
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เปนจํานวนมาก
6. ผูบริหารระดับสูงมีความตระหนักและใสใจในปญหาของนิสิตและมีการแกไขไดเหมาะสมกับสภาวการณ
7. มีระบบกลไกในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน จัดสรรสิ่งจูงใจ ดานการวิจัยใหคณาจารย และบุคลากร สงผลใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร อางอิง (Citation) 

 และไดรับการจดสิทธิบัตร  มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
8. มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในการดําเนินงานและไดรับการยอมรับจากชุมชนในการบริการวิชาการ
9. มีแหลงใหบริการทางวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
10. มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดเปนอยางดี มีการนําผลงานวิจัยและบริการวิชาการเชื่อมโยงกับงานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
11. สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับสูงมีความรูและทักษะในการจัดการเชิงเศรษฐศาสตรซึ่งสอดคลองกับการบริหารมหาวิทยาลัยภายใตสภาวะที่ขาดแคลน

ทรัพยากรและมีการวางระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
12. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการวิเคราะหตนทุนการผลิตบัณฑิต ซึ่งสอดคลองกับทิศทางและระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยที่ใชระบบการเงินการคลังและ

ระบบการประเมินผลงานของหนวยงานมาใชเปนเครื่องมือหลัก 
13. ผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญและมีสวนรวมในการกํากับดูแลการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
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จุดออน
1. การดําเนินงานในบางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยยังมีปญหาอุปสรรค สงผลใหมหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรยังไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครบทุกหลักสูตร
3. นิสิตสอบผานใบประกอบวิชาชีพนอย
4. คุณภาพนิสิตในดานภาวะการไดงานทํา การไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  การไดงานทําตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
5. การสํารวจความตองการของนิสิตป 1 ไมครอบคลุมจํานวนนิสิตทั้งหมด ทําใหอาจไมสะทอนความตองการของนิสิตไดจริง
6. ขาดการนําผลการประเมินการมีสวนรวมของนิสิตตอการประกันคุณภาพการศึกษามาใชปรับปรุงและพัฒนา 
7. ตําแหนงวิชาการของคณาจารยยังไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
8. ผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดยังมีนอย
9. ระบบการพัฒนานักวิจัยใหมขาดความตอเนื่อง
10. มีเครือขายการวิจัยนอย
11. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคมยังมีนอย 
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12. ขาดระบบฐานขอมูลดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
13. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพยังไมสมบูรณ ครบถวน และไมสามารถนําใชไดอยางเปนปจจุบัน  
14. แผนบริหารความเสี่ยงยังไมครอบคลุมในมิติที่สําคัญ เชน ดานยุทธศาสตร ดานสุขภาพ ดานธรรมาภิบาล
15. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในการธํารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการสรางแรงจูงใจ ยังไมเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการ
16. มหาวิทยาลัยมีรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาเปนหลัก อาจสงผลตอความมั่นคงทางสถานะทางการเงินในอนาคต 
17. นิสิตมีความพึงพอใจตอมหาวิทยาลัยนอย
18. การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไมปนไปตามเกณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด
19. มหาวิทยาลัยยังไมไดรับการจัดอันดับในระดับสากล

โอกาส
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น 
3. คานิยมในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ
4. สภาพแวดลอมของสังคม  ชุมชน  ทองถิ่นที่เอื้อตอการศึกษาและพัฒนาสังคมตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย
5. การเปดเสรีทางการศึกษา
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ภาวะคุกคาม
1. นโยบายของรัฐบาลสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก สงผลตอการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  และการไดงานทําของบัณฑิต
3. สภาพแวดลอมสังคมรอบขางมหาวิทยาลัยที่มีแหลงอบายมุข
4. อัตราการเกิดของประชากรของประเทศลดลง สงผลใหนิสิตที่จะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาลดลงตามไปดวย
5. ตลาดแรงงานที่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสโลก
6. ภาวะการแขงขันทางการศึกษา

แนวทางเสริมในการพัฒนาและปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงจุดเดน และนํามาพัฒนาใหเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเฉพาะสรางองคความรูและจัดทําเปนฐานขอมูลแหลงเรียนรู

ใ ั
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ในระดับประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนวิสัยทัศน และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจที่กําหนดขึ้นใหม รวมทั้งใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมาย

ของประเทศ  เชน กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป (2551-2565) มาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) เปนตน
3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนและวิเคราะหหาสาเหตุ ที่ทําใหผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ และปรับปรุงการดําเนินงาน
4. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหคณะดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนอยางครบถวนในทุกหลักสูตร
5. ควรมีการดําเนินงานและประชาสัมพันธการไดรับรางวัล และยกยองคณาจารยและสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการพัฒนานิสิตที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

6. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอิงพัฒนาการผูเรียน และถายทอดไปยังคณาจารยของหลักสูตรอื่นเพื่อใหเกิด
การพัฒนาผูเรียนในทุกหลักสูตร

7. ตองสรางความตระหนักและกํากับติดตาม ใหประธานและกรรมการประจําหลักสูตร เรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะ
ในป 2555 จะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF

8. สรางระบบการทํางานและจัดสรรเวลาใหเอื้อตอการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย รวมทั้งสรางความตระหนักใหกับคณาจารยเห็นความสําคัญในการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ สงเสริมการผลิตผลงานวิชาการ  เชน การเขียนหนังสือตํารา  เอกสารประกอบการสอน  ผลงานวิจัย

9. ควรดําเนินการขยายผลโครงการคายการเรียนรูคูคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนแหลงเรียนรู และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
10. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางตอเนื่อง และใหนักศึกษาทุกคน รวมทั้งบุคลากรไดเขารวมโครงการลูกพระธาตุในปตอไป
11. ควรจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนิสิตทุกคนไดพบผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดเสนอความคิดเห็นหรือปญหาของนิสิตทุกภาคการศึกษา
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12. ควรมีการสํารวจนิสิตป 1 ทุกคน และควรสํารวจความตองการของนิสิตชั้นปอื่นดวย เพื่อใชในการปรับปรุงการบริการใหครบ 5 ดานตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และควรมีการดําเนินงานใหตอเนื่อง และมีการยกยองเชิดชูเกียรติอยางแพรหลาย

13. มหาวิทยาลัยที่มีจุดเนนในกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม จะตองมีระบบการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อการวิจัยใหสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม

14. ควรมีการพัฒนาระบบการพัฒนานักวิจัยใหมีความตอเนื่องและครบวงจร เชน สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมวิจัยที่เปน frontier research group หรือกลุมวิจัย
ที่เนนปญหาของสังคมและบูรณาการสหสาขาวิชา   

16. เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนทิศทางเปนกลุมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ผูบริหารตองทําความเขาใจกับบุคลากร โดยชี้แจงถึงบทบาท และความสําคัญ
ของงานวิจัยที่เนนการพัฒนาสังคม พรอมทั้งสรางเครือขายกับองคกรภายนอก โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดประเด็นวิจัยและไดรับงบวิจัย

17. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัย และมีขอมูลที่เปนปจจุบันสามารถนําไปใชเพื่อการตัดสินใจ
18. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนบูรณาการดานการบริการวิชาการแกสังคมกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 
19. ควรจัดทําระบบฐานขอมูลดานการใหบริการวิชาการ และมีขอมูลที่เปนปจจุบัน
20. ควรสรางความรวมมือกับจังหวัดใหพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดเปนงานประจําป และจัดแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

ี่ ํ ั ป  ั ั โ ี ั้ ไฟ ั ั  ็ ี ั ั ี ี  ี  ป 
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ทีสําคัญของประเทศ เชน จังหวัดยโสธรมีงานบุญบั้งไฟ จังหวัดรอยเอ็ดมีงานบุญเผวส จังหวัดอุบลราชธานีมีงานแหเทียนเขาพรรษา เปนตน  
21. สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับสูงควรถายทอดแนวคิดและระบบบริหารเชิงเศรษฐศาสตรภายใตสภาวะที่ขาดแคลนทรัพยากร เพื่อสรางความเขาใจและทํางาน

ไปในทิศทางเดียวกัน
22. ควรสรางความเขาใจใหกับทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับ เพื่อจัดสรรงบประมาณตามตนทุนและผลการดําเนินงานอยางเหมาะของกลุมสาขาวิชาที่แตกตางกัน

เชน กลุมสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
23. มหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมมิติที่เปนความเสี่ยงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 
24. มหาวิทยาลัยตองรีบปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรทุกกลุมสาขาวิชาไดทํางาน

เต็มตามศักยภาพและมีความสุข
25. มหาวิทยาลัยควรปรับแผนกลยุทธทางการเงินดานรายรับ เพื่อความมั่นคงในอนาคตโดยหาแหลงรายไดอื่น เชน การรวมมือกับชุมชนทองถิ่นและองคกรภายนอก
26. ควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ถายทอดและเชื่อมโยงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยลงสูระดับหนวยงานทุกหนวยงาน 
27. มหาวิทยาลัยควรวางระบบฐานขอมูลที่สามารถประมวลและเชื่อมโยงขอมูลในทุกองคประกอบการประกันคุณภาพไดอยางครบถวนและใชงานไดจรงิ
28. ควรนําผลการประเมินการมีสวนรวมของนิสิตตอการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนํามาพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน และเชื่อมโยงระบบการประกันคุณภาพ

ของนิสิตไปยังสโมสรนิสิตและคณะวิชาอยางทั่วถึง
29. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายในการสงเสริม  สนับสนุนและดําเนินการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพและมีคุณสมบัติ

ที่ตรงความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต  ซึ่งจะทําใหบัณฑิตมีงานทํามากขึ้น  มีคาตอบแทนสูงขึ้น  และเปนที่พอใจขององคกรผูใชบัณฑิต  ซึ่งจะสงผลใหบัณฑิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และประสบความสําเร็จในชีวิตในอนาคต
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30. มหาวิทยาลัยควรมีวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยใหไดรับการจัดอันดับสูสากลทั้งในระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน โดยมีการวางแผนรวมกันกับทุกคณะ
และควรมอบหมายความรับผิดชอบมีการกํากับติดตาม  และประเมินผลอยางตอเนื่อง

31. เรงรัดการเบิก-จายงบลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนด  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการเบิก-จายอยางตอเนื่อง  และรายงานผลใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัยทราบ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป (2551-2565) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น เพื่อเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน

รวมกันของอุดมศึกษาไทย  โดยมุงหวังใหอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมสภาพสังคมที่พึงประสงค  และสอดคลองทันตอแนวโนมความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของ
ประเทศ โดยมีเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในป 2565 จะนําไปสู

1. ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3  สนับสนนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐานและเครือขายอดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
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3. สนบสนุนการพฒนาทยงยนของทองถนไทย โดยใชกลไกธรรมาภบาล การเงน การกากบมาตรฐานและเครอขายอุดมศกษาบนพนฐานของเสรภาพทางวชาการ
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ

มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยไดจัดทํายุทธศาสตรใหสอดคลองกับทิศทางและกรอบการดําเนินงานตามแผน 15 ป เชน ดานการเรียนการสอน
มีการลดเลิกหลักสูตรที่ไมเปนความตองการของตลาดแรงงาน สรางกระบวนการในการพัฒนานิสิต  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  โดยการ
บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  ปรับโครงสรางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย  มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย  มีการจัดวางระบบ
การเงิน-การงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยไดนํากรอบของแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552–2555) และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551- 2565) กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552–2555)  มาเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  โดยบูรณาการภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคลองและสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศของ
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  พรอมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่นและประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศตางๆ ได

ทั้งนี้  โดยในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยพิจารณาจากกรอบทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2550 - 2559  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินการปฏิบัติราชการ  มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ (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 และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน

6)  การสรางภาพลักษณ  และการพัฒนาสถาบันสูสากล

7)  การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

8)  การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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ยทธศาสตรการพัฒนาุ
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

ยทธศาสตร 1  การขยายโอกาสทางการศึกษา 2  การพัฒนานิสิตเพื่อใหได 6  การสรางภาพลักษณ 4  การใหบริการวิชาการ 5  การอนรักษ ฟนฟ ปกปอง 3  การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค 7  การพัฒนาระบบบริหาร 8  การพัฒนาระบบกายภาพ

นโยบายที่  8
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และกฎหมายดานการศึกษา

แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร 1. การขยายโอกาสทางการศกษา 2. การพฒนานสตเพอใหได 6. การสรางภาพลกษณ 4. การใหบรการวชาการ 5. การอนุรกษ ฟนฟู ปกปอง 3. การพฒนางานวจยและงานสรางสรรค 7. การพฒนาระบบบรหาร 8. การพฒนาระบบกายภาพ

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

บัณฑิตที่มีคุณภาพและ บัณฑิตที่พึงประสงคและ สูสากล และทองถิ่น     วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ บริหารจัดการที่ดี เพื่อให อยางยั่งยืน

คุณลักษณะที่พึงประสงค เปนพลเมืองที่ดีของสังคม ประเพณีของอีสานใหยั่งยืน ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งใน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
ไทยและสังคมโลก ระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงค 1.1 มีหลักสูตรที่ไดคุณภาพและ 2.1 มีกระบวนการพัฒนานิสิต 6.1 พัฒนาภาพลักษณเพื่อ 4.1 มีระบบและกลไกการให 5.1 มีกระบวนการสงเสริม 3.1 มีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่ดี 7.1 มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ 8.1 มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน  เพื่อใหไดบัณฑิตที่มี รองรับการเปนสถาบัน บริการวิชาการที่มี ใหนิสิตตระหนักในการ   และผลงานวิจัยสามารถนําไปใช  การกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับการพัฒนา

1.2 มีกระบวนการจัดการเรียน  คุณลักษณะบัณฑิต สูสากล ประสิทธิภาพ เพื่อเสริม อนุรักษฟนฟู ปกปอง และ   ประโยชนไดจริง 7.2 มีระบบการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
การสอนเพื่อใหไดบัณฑิต  ที่พึงประสงค  และเปน สรางความเขมแข็งของ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ 3.2 มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ  งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ที่มีคุณภาพ  พลเมืองที่ดีของสังคมไทย ชุมชนพึงพาตนเองได ขนบธรรมเนียมประเพณี   การอางอิง และการจดสิทธิบัตร  โปรงใสและตรวจสอบได

1.3 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  และสังคมโลก ของภาคอีสาน   เพิ่มมากขึ้น 7.3 มีทรัพยากร และเทคโนโลยี
ใหกับนิสิต สารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม  

1.3 อาจารยมีคุณภาพทางดาน และรองรับการจัดการเรียน
วิชาการ และจรรยาบรรณ การสอน
วิชาชีพ 7.4  มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความ

ภาคภูมิใจในตนเองและองคกร  
และตอบสนองตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

7.5  มีผลการประเมินประกัน
 คุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน
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มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยทีม่ีคุณภาพ

สามารถนําสูการปฏิบตัิได  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมกีารบริหารจัดการที่ดี

ผลิตบัณฑิต
การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษา 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค

การพฒันางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมคีุณภาพ  และมาตรฐานสู
ระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมี

ศักยภาพในการแขงขันทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ

วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การใหบริการวิชาการแบบมีสวน
รวมของชุมชนและทองถิ่น 

การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของอีสานใหยั่งยนื

‐  มีหลักสูตรทีไ่ดคุณภาพและมาตรฐาน
- มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัฑิต
ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
- พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับนิสิต
 อาจารยมีคณภาพทางดานวิชาการ และ

- มีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่ดี และผลงานวิจัย
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
- มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ  การอางอิง  และการ
จัดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น

 -มีระบบและกลใกในการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
สามารถพึงพาตนเองไดเหมาะสม

มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักในการ
อนุรกษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของภาคอีสาน

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

 การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปน
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสงัคมโลก

- มีกระบวนการพัฒนานิสิตเพื่อใหได 
   บัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 
   ประสงค  และเปนพลเมืองที่ดีของ
   สังคมไทยและสังคมโลก

พัฒนานิสิต

- อาจารยมคุณภาพทางดานวชาการ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

สามารถพงพาตนเองไดเหมาะสม

พัฒนาแผนและการกํากับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหาร
การเงิน-งบประมาณ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศกึษา

‐ แผนพัฒานมหาวิทยาลัย
   ที่มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาภาวะผูนํา
   มหาวิทยาลัย
- การกํากับดูแลของสภา
   มหาวิทยาลัย
- การบริหารความเสี่ยง-
  การตรวจสอบ-ควบคุมภายใน   

 - มีระบบการบริหารการเงิน
    งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
    โปรงใสและตรวจสอบได

- มีทรัพยากร และ
   เทคโนโลยสีารสนเทศ
   ที่ทันสมยั เหมาะสม  
   และรองรับการจัดการ
   เรียนการสอนและการ
   พัฒนามหาวิทยาลัย
   ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
  มีความภาคภูมิใจในตนเอง
  และองคกร  และตอบสนอง
  ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

- มีผลการประเมิน
   ประกันคุณภาพอยูใน
   เกณฑมาตรฐาน

KPI

การบริหารจัดการที่ดี
พัฒนาภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย

- พัฒนาภาพลักษณเพื่อรองรับ
   การเปนสถาบันสูสากล

KPI KPI KPI KPI KPI KPI

พัฒนาระบบกายภาพ
และสิ่งแวดลอม

- มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
   ที่เหมาะสมกับการพัฒนา
   มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน

ภูมิทัศน/สิ่งแวดลอมภาพลักษณ/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. การพัฒนานิสิตเพื่อให 6. การสรางภาพลักษณ 3. การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค 4. การใหบริการวิชาการ 5. การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 7. การพัฒนาระบบบริหาร 8. การพัฒนาระบบกายภาพ

การจัดการศึกษาเพื่อผลิต ไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และการพัฒนาสถาบัน ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสูระดับ แบบมีสวนรวมของชุมชน เผยแพร  และพัฒนา มหาวิทยาลัยตามหลักการ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
บัณฑิตที่มีคุณภาพและ บัณฑิตที่พึงประสงคและ สูสากล สากลสามารถตอบสนองตอการ และทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและ บริหารจัดการที่ดี เพื่อให
คุณลักษณะที่พึงประสงค เปนพลเมืองที่ดีของ พัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

สังคไทยและสังคมโลก ในการแขงขันทั้งในระดับชาติและ ของอีสานใหยั่งยืน
นานาชาติ

เปาประสงค 1.1 มีหลักสูตรที่ไดคุณภาพ 2.1 มีกระบวนการพัฒนา 6.1 การสรางภาพลักษณ 3.1 มีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่ดี 4.1 มีระบบและกลใกในการ 5.1 มีกระบวนการสงเสริม 7.1 มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 8.1 มีภูมิทัศนและ

และมาตรฐาน  นิสิตเพื่อใหไดบัณฑิต และการพัฒนาสถาบัน และผลงานวิจัยสามารถนําไปใช บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ใหนิสิตตระหนักในการ ที่มีประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
1.2 มีกระบวนการจัดการเรียน  ที่มีคุณลักษณะบัณฑิต สูสากล ประโยชนไดจริง และสามารถถายทอดเทคโนโลยี อนุรกษ  ฟนฟู  ปกปอง  7.2 มีระบบการบริหารการเงิน กับการพัฒนา

การสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มี  ที่พึงประสงค  และเปน 3.2 มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ  ที่เหมาะสม เพื่อเสริมสราง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  พลเมืองที่ดีของสังคมไทย การอางอิง  และการจัดสิทธิบัตร ความเขมแข็งของชุมชน  และขนบธรรมเนียม โปรงใสและตรวจสอบได

1.3 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  และสังคมโลก เพิ่มมากขึ้น สามารถพึงพาตนเองได ประเพณีของภาคอีสาน 7.3 มีทรัพยากร และเทคโนโลยี
ใหกับนิสิต สารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม  

1.4 อาจารยมีคุณภาพทาง และรองรับการจัดการเรียน
ดานวิชาการ และจรรยาบรรณ การสอนและการพัฒนา
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
7.4 มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 

มีความภาคภูมิใจในตนเอง
และองคกร  และตอบสนอง
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

7.5 มีผลการประเมินประกัน
คุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนําสูการปฏิบัติได  
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี
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วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถนําสูการปฏิบัติได   ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี

แผน พันธกิจ 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง  โดยมุงเนนการขยายโอกาส 2. สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรู 3. ใหบริการวิชาการแกสังคม 4. อนุรักษ ฟนฟู ปกปองเผยแพร

กลุยทธ ทางการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสรางความรวมมือกับ    และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ ประชาคมทุกระดับและชุมชน    ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

มมส นําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม

ยุทธศาสตร การวิจัยและพัฒนาองคความรู การใหบริการวิชาการกับ การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และ การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหาร

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ประชาคมทุกระดับและชุมชน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ จัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

ในการแขงขัน ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ใหยั่งยืน

 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค

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

แผนปฏิบัติ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสูระดับสากล แบบมีสวนรวมของชุมชน เผยแพร  และพัฒนาศิลป-   และการพัฒนาสถาบัน มหาวิทยาลัยตามหลักการ ระบบกายภาพ

ราชการรายป ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงคและเปน สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และทองถิ่น วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม   สูสากล บริหารจัดการที่ดี เพื่อให และสิ่งแวดลอม

แผน ที่พึงประสงค พลเมืองที่ดีของสังคมไทย ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งใน ประเพณีของอีสานใหยั่งยืน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง อยางยั่งยืน

ปฏิบัติ และสังคมโลก ระดับชาติและนานาชาติ
ราชการ
ประจําป เปาประสงค 1. มีหลักสูตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน 1. มีกระบวนการในการพัฒนา 1. มีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่ดี 1. มีระบบและกลใกในการบริการ 1. มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิต 1. พัฒนาภาพลักษณ 1. มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 1. มีภูมิทัศนและ

2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน    นิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มี    และผลงานวิจัยสามารถนําไปใช    วิชาการที่มีประสิทธิภาพ    ตระหนักในการอนุรกษ  ฟนฟู เพื่อรองรับการเปน    ที่มีประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
   เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิต    คุณลักษณะบัณฑิต    ประโยชนไดจริง    และสามารถถายทอดเทคโนโลยี    ปกปอง  และเผยแพรศิลป สถาบันสูสากล 2. มีระบบการบริหารการเงิน กับการพัฒนา
   ที่พึงประสงค    ที่พึงประสงคและเปน 2. มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ การอางอิง     ที่เหมาะสม เพื่อเสริมสราง    วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม   งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
3. พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับ    พลเมืองที่ดีของสังคมไทย    และการจัดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น    ความเขมแข็งของชุมชนสามารถ    ประเพณีของภาคอีสาน 3. มีทรัพยากร และเทคโนโยยี
   นิสิต และสังคมโลก    พึงพาตนเองได    สารสนเทศที่ทันสมัย
4. อาจารยมีคุณวุฒิและคุณภาพ    เหมาะสมและรองรับการ

ทางดานวิชาการและจรรยาบรรณ    จัดการเรียนการสอน และ
วิชาชีพ    การพัฒนามหาวิทยาลัย

   ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
   มีความภาคภูมิใจในตนเอง
   และองคกร  และตอบสนอง
    ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
5. มีผลการประเมินประกัน
  คุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําสูการปฏิบัติได
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพ  ในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใชประโยชน

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยั

พันธกิจ

     ตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพื่อสรางความรวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

“มุงเนนผลงาน  บริการดวยใจ  โปรงใสตรวจสอบได  ตอบสนองพันธกิจองคกร  มืออาชีพ”   (TEAM  Professional)

T ทํางานเปนทีม  (Task @Team Oriented)
  ยอมรับความคิดที่หลากหลาย
  ทํางานรวมกันเสมือนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
  มีความสามัคคีใหกําลังใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
  ยึดหลักการมีสวนรวมในการคิดสรางสรรค  และรวมสรางนวัตกรรมใหม
  สรางคุณคาเพิ่มใหกับผลผลิตตลอดเวลา

คานิยมองคกร
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E บริการดวยใจ (Effective Customer Service)
  กระตือรือรนในการใหบริการแกนิสิตและผูรับบริการทุกระดับ
  การใหบริการอยางเปนมิตร  และเสมอภาค
  มีความพรอมในการใหบริการ
  ตอบสนองความตองการของผูรับบริการทุกระดับไดอยางถูกตอง
  รับผิดชอบตอสังคม (จิตสาธารณะ)

A โปรงใสตรวจสอบได  (Accountability)
  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรมของอาชีพของตนเอง  และความถูกตอง
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  ยดมนในคุณธรรม  จรยธรรมของอาชพของตนเอง  และความถูกตอง
  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตรวจสอบได
  ปฏิบัติงานดวยความเสมอภาคและเปนธรรม

M ตอบสนองพันธกิจองคกร  (Mission Achievement)
บุคลากรตองตระหนักถึงพันธกิจ  และเปาหมายของมหาวิทยาลัยพรอมที่จะเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เพื่อมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและองคกร

Pro มืออาชีพ  (Professional)
  มีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
  มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรู ใฝเรียน เพื่อนําความรูมาแกปญหาใหมๆ ขององคกร
  มีการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
  ใชวิธีการแหงปญญา
  มีการทํางานและรับผิดชอบงานไดโดยไมตองมีการควบคุม  และทํางานเพื่อใหเกิดผลงานเปนหลัก
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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)  การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2551 2552 2553 

(9 เดือน)
2554 (รอยละ) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

1) การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 28.00
1.1) มีหลักสูตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน 6.00

1 3 3 5 3.00 1) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตร กองทะเบียน ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

2) สรางและพัฒนากระบวนการในการบริหารหลักสูตรใหครบ
ทุกหลักสูตร

1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 
2.6)

3 4 1 5 3.00 3) การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

สํานักศึกษาทั่วไป
/กองทะเบียน

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

4) สนับสนุนใหมีบุคคล องคกร และชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร
5) การประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
6) สนับสนุนใหคณะตางๆ มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพ 
มุงเนนความเปนเลิศ (Academic and Research Excellence) 
โดยมุงใหมหาวิทยาลัยติดอันดับสากล เริ่มจากบางสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญ

7) สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในกลุมจังหวัด เพื่อ
ผลิตและ/หรือพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชงาน
8) สงเสริมใหดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนใหครบถวนทุกหลักสูตร
9) สงเสริมการเลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยในหลักสูตรที่
มีการจัดการเรียนการสอนแบบอิงพัฒนาการผูเรียน  และ
ถายทอดไปยังคณาจารยหลักสูตรอื่น
10) สรางความตระหนักและกํากับติดตามประธานและ
กรรมการประจําหลักสูตร  เรงปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
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ผลการดําเนินงาน

1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
(สกอ. 2.1)
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ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2551 2552 2553 

(9 เดือน)
2554 (รอยละ) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

1.2) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 10.00
1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)

- - - 5 5.00 1) ปฏิรูปการเรียนการสอนแบบใหม เพื่อใหผูเรียน "รูจักคิด" 
คือ สอนใหรู (จักคิด) ไมเนนการทองจําเปนหลัก และเนนใหมี 
"คุณธรรม นําความรู" ควบคูกันไป
2) เชื่อมโยงโลกการเรียน (คุณวุฒิการศึกษา) กับโลกการ
ทํางาน (คณุวิชาชีพ) เขาดวยกันภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 
(National Qualifications Framework ; NQF)

กองทะเบียนฯ/
กองการเจาหนาที่/
 สํานักศึกษา
ทั่วไป/สํานักคอม
ฯ/ กองแผนงาน/
บัณฑิตวิทยาลัย/
กองกิจการนิสิต

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

1.2.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา  
และการประกอบอาชีพภายใน 1 ป (สมศ 1.1)

70.16 60.70 - 83 5.00 3) พัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษา องคกร สมาคม 
และสถานประกอบการ และภาคเอกชน (สหกิจศึกษา)

กองแผนงาน ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

4) ใชระบบเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนในกระบวนการเรียน
การสอน
5) สนับสนุนระบบสหกิจศึกษากับการจัดการเรียนการสอน

1.3)  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับนิสิต 4.00
1.3.1 รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารที่มีคุณภาพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (กลุม
 ง) (สมศ)

59.56 85.48 97.83 100 2.00 1) สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดาน
การทําวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

1.3.2 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  
(กลุม  ค1, ง) (สมศ)

100 100 100 100 2.00 3) สงสริมการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

1.4) อาจารยมีคุณภาพทางดานวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 8.00
1.4.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา
อาจารยดานวิชาการ วิธีการสอน  และการวัดผล รวมทั้ง
การใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย (นับเทียบกับ
อาจารยทั้งหมด  โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.)

- - - 80 2.00 1) สงเสริมและพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอ
2) สงเสริมใหอาจารยมี่ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3) สงเสริมการผลิตหนังสือ/ตํารา
4) สนับสนุนทุนในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัย

กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน
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ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ
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ผลการดําเนินงาน

1.4.2 รอยละของอาจารยที่ไดทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ  (นับเทียบอาจารย
ทั้งหมด  โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.)

- - - 5 2.00 5) สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

1.4.3 รอยละของอาจารยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ 
(สมศ.)

- - - 5 2.00 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)

1 5 5 5 2.00 สภาคณาจารย ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

2) การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคม 13.00
2.1) มีกระบวนการในการพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 13.00

2.1.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1)

- - 5 5 2.50 1) จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนานิสิต
2) สรางระบบและกลไกในกระบวนการใหบริการนิสิต

กองกิจการ
นิสิต/กอง
ประชาสัมพันธ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

2.1.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(สกอ. 3.2)

- - 5 5 2.50 3) ปรับปรุงแกไขและจัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับนิสิต
4) การสรางเครือขายการพัฒนานิสิต

กองกิจการนิสิต/
ศูนยประกันฯ / 
บัณฑิตวิทยาลัย

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

2.1.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

- - - 5 3.00 5) สรางกระบวนการมีสวนรวมของศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน กองกิจการนิสิต ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

2.1.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) (สกอ 10.1)

- - 3 5 2.50 6) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต และโครงการ
ตามนโยบาย 3ดี (3D)

กองกิจการนิสิต/
ศูนยประกันฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผูเรียนตาม
นโยบาย 3ดี (3D) (สกอ 10.2)

- - 5 5 2.50 7) เปดโอกาสใหนิสิตทุกคนไดพบผูบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อ
เสนอความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ศูนยประกันฯ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

8) สํารวจความตองการระบบบริการตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหครบ 5 ดาน โดยสํารวจนิสิต
ชั้นปที่ 1และนิสิตชั้นปอื่น
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ผลการดําเนินงาน

3) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอ 25.00
     การพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.1) มีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่ดี และผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 12.00
3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  (สกอ. 4.1)

5 4 5 5 2.50 1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการวิจัย
2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเกา นักวิจัยใหม  และมีการ
กํากับติดตามอยางตอเนื่อง

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค (สกอ. 4.2)

5 5 5 5 2.50 3) แสวงหา  และจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยจาก
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

3.1.3 รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใช
ประโยชน (สมศ)

- 32.64 30 2.50 กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

    3.1.3.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20
    3.1.3.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 20
    3.1.3.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20

3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3)

90,955 380,317 89,278.12 2.50 กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

    3.1.4.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60,000
    3.1.4.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 50,000
    3.1.4.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25,000

3.1.5 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
(สมศ)

- - - 2.00

    3.1.5.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10
    3.1.5.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 10
    3.1.5.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

4) สรางเครือขายการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
5) การฝกประสบการณวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ
6) สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยใหสอดคลองกับการ
พัฒนาสังคม

7) สงเสริมการคนควาดานเทคโนโลยี  เชน  เทคโนโลยี
พันธุกรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปดโอกาสใหมีการ
พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนากอใหเกิดนวัตกรรมใหม
เชิงพาณิชยเพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในภาค
เกษตร และชนบท

8) สงเสริมการคนควาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
สรางโอกาสใหบุคลากรที่สนใจดานวิจัยเทคโนโลยี และสราง
นวัตกรรมใหมๆ ดานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
บริการ เพื่อลดระดับการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ตางประเทศ
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ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ
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9) สรางเครือขายของสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนดาน 
R&D และการออกแบบและความรูดานการตลาดที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง รวมกับสถานประกอบการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและเปนแหลงฝกฝนการปฏิบัติงานจริง

10) ปรับรูปแบบขององคกรและ/หรือกฎระเบียบตางๆ ที่
เอื้ออํานวยตอการศึกษาหรือการดําเนินงานดานการวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัย

11) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมวิจัยที่เปน  Fronter research 
group หรือกลุมวิจัยที่เนนปญหาของสังคมบูรณาการสหสาขาวิชา

12) พัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัย

3.2) มผีลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ การอางอิง และการจดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น 13.00
3.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ) 
(บังคับ)

33.47 40 23.19 5.00 กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

    3.2.1.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20
    3.2.1.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 20
    3.2.1.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10
3.2.2 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(citation) ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(สมศ) (บังคับ ค1)

10.61 20.02 10.75 20 4.00 กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

3.2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร(สมศ) (บังคับ ค1)

5 6 3 5 4.00 กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

 1) การเพิ่มศักยภาพดานการวิจัยระดับนานาชาติ (Promotion
 of International Research Collaborations)
2) สงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
3) กําหนดสิ่งจูงใจสําหรับผลงานวิจัยที่ดีเดนในดานตาง ๆ
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4) การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 7.00
4.1) มีระบบและกลใกในการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดเทคโนโลยี 7.00
        ที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

4.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
(สกอ. 5.1)

5 5 5 5 1.00 1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ ที่มีการบูร
ณาการดานบริการวิชาการแกสังคมกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

4.1.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2)

- - - 5 1.00 2) พัฒนาแหลงองคความรูในการบริการวิชาการ
3) สงเสริม  SME/OTOP/ผูประกอบการ

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

4.1.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตาม
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม (สมศ)

- - - 5 1.00 4) สงเสิรมการถายทอดองคความรู/เทคโนโลยีสูชุมชน
5) สรางศูนยการเรียนรูชุมชน/ชุมชนตนแบบ

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

4.1.4 ระดับความสําเร็จในการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ)

- - - 5 1.00 6) สงเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดําริ
7) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
8) มีการบูรณาการดานบริการวิชาการเขากับพันธกิจดานอื่นๆ

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

4.1.5 ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ)

- - - 5 1.50 9) เปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรอยางแทจริง ตามศักยภาพ
ของแตละพื้นที่และพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับเกษตรกรเพื่อสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

4.1.6 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อัตลักษณสถาบัน)

- - - 5 1.50 10) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นโดยนําทักษะของแรงงานมาเปน
สวนสําคัญในการยกระดับความรู (Accredited System) ใหกับ
แรงงานเพื่อยกระดับความรูหรือความสามารถ

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

11) ประชาสัมพันธแหลงบริการวิชาการ (7 แหลง) ของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่แพรหลายในระดับชาติและภูมิภาค
12) พัฒนาฐานขอมูลดานการบริการวิชาการ

5) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 4.00

5.1) มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักในการอนุรกษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพร 4.00
       ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน

5.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สกอ. 6.1)

5 5 5 5 1.00 1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2) มีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ
ดานอื่นๆ

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ/ กอง
กิจการนิสิต

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน
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5.1.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ)

5 5 5 5 1.00 3) การพัฒนาองคความรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นอีสาน
4) เพิ่มแหลงความรูและองคความรูทางศิลปะและวัฒนธรรม

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

5.1.3 ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการ
อนุรักษพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  (อัตลักษณสถาบัน)

5 5 5 5 1.00 5) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสู
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

5.1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปวัฒนธรรม (สมศ.)

- - - 5 1.00 กองสงเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

6) การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล 3.00
6.1) พัฒนาภาพลักษณเพื่อรองรับการเปนสถาบันสูสากล 3.00

6.1.1 ระดับความสําเร็จอของการพัฒนาสถาบันสูสากล 
(มมส)

- - - 5 1.50 1) การเสริมสรางความรวมมือทาง และการแลกเปลี่ยน
ทางดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
 และการพัฒนาบุคลากรกับมหาวิทยาลัยและองคกรใน
ตางประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

6.1.2 ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากฐานขอมูล
สากลที่ไดรับการยอมรับในอันดับที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา 
(มมส)

- - - ระดับ 5
(ไดรับการ
จัดอันดับดี

ขึ้น)

1.50 2) การแสวงหาจํานวนบุคลากรชาวตางประเทศ (Increase 
Number of International Staffs)
3) การเพิ่มจํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน (Increase Number of 
Exchange Students)

งานวิเทศสัมพันธ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

4) การปรับระบบการศึกษาใหเอื้อตอนิสิตตางประเทศ 
(Internationalization of University’s Services)
5) การสงเสริมกิจกรรมนิสิตตางประเทศ (Extra Curriculum 
Student Activities for International Students)
6) การสรางความมั่นคงทางสังคมแกบุคลากรและนิสิต
ตางประเทศ (Promotion of Social Security)
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7) การประชาสัมพันธเชิงรุกในระดับนานาชาติเพื่อการจัด
อันดับใน  World University Ranking (Public Relations to 
Promote World University Ranking)

7) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 17.00
7.1) มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 5.00

7.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน 
(สกอ. 1.1)

5 5 5 5 1.50 1) ทวนทวนวิสัยทัศน และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรให
สอดคลองกับกรอบทิศทางการพัฒนาของประเทศ  และจุดเนน
ของสถาบัน

กองแผนงาน 
ศูนยประกันฯ

ทุกหนวยงาน

7.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของ
สภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1)

4.5687 4.5 4 5 2.00 2) ปรับปรุงกระบวนการถายทอดนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัยมายังผูบริหารและบุคลากร

กองแผนงาน /
ศูนยประกันฯ/
งานการประชุม

ทุกหนวยงาน

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง (สกอ.
 7.4)

3 5 2 5 1.50 กองแผนงาน ทุกหนวยงาน

7) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมมิติที่เปน
ความเสี่ยงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย

7.2) มีระบบการบริหารการเงิน-งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 2.00
7.2.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 
8.1)

5 5 2 5 1.00 1) ปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงินใหสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย  และดานรายรับโดยการแสวงหาแหลง
รายอื่น

กองแผนงาน/
กองคลังฯ

ทุกหนวยงาน

3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําผูบริหารทุกระดับ
4) จัดทําประกาศหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารทุกระดับ
5) พัฒนาระบบและกลไกการกํากับติดตามดูแลกิจการ
มหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
6) สงเสริมกิจกรรม/โครงการการดําเนินงานที่สะทอน
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
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7.2.2 รอยละอัตราการเบิกจายงบลงทุน (งบแผนดิน)  
(ก.พ.ร.)

ระดับ 1
(42.03)

ระดับ 1
(51.94)

ระดับ 1
(37.42)

90 1.00 2) พัฒนาระบบการเงิน-บัญชี-พัสดุ-งบประมาณ
3) กําหนดมาตรการและแนวทางเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

กองคลังฯ ทุกหนวยงาน

7.3) มีทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม  และรองรับการจัด 2.00
การเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.3.1 ระดับความสําเร็จของหองสมุด อุปกรณการศึกษา 
 และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ. 2.5)

- - - 5 1.00 1) จัดสรรเพื้นที่ของอาคาร และพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมตาม
อัตราสวนที่กําหนด

สํานักคอมฯ/ 
สํานักวิทยบริการ/ 
สํานักศึกษาทั่วไป/ 
กองทะเบียนฯ/  
กองกิจการนิสิต/ 
กองอาคารสถานที่

ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

- - - 5 1.00 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

3) พัฒนาระบบฐานขอมูลของตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูล (Data Excange) ดวยระบบหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
ระหวางกันไดอยางเปนรูปธรรมและถูกตองรวดเร็ว

4) พัฒนาวิธีการจัดเก็บขอมูลที่ตองการ โดยใชเทคโนโลยี Web
 Service เพื่อการเผยแพรขอมูลที่ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น 
และการจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบที่แลกเปลี่ยนกับหนวยงาน
อื่นได

7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองและองคกร และตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทย 6.00
7.4.1 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ. 2.4)

5 5 4 5 1.00 1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะยาวและระยะสั้น กองการเจาหนาที่ ทุกหนวยงาน

7.4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู (สกอ. 7.2)

3.5 5 2 5 1.00 2) พัฒนาระบบการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจํา

กองการเจาหนาที่/
 กองแผนงาน/ 
ศูนยประกัน

ทุกหนวยงาน

7.4.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2)

28.27 33.88 42.73 40 1.00 3) สงเสริมการศึกษาตอของอาจารย
4) สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

7.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ. 7.3)

สํานักคอมฯ 
กองแผนงาน
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ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2551 2552 2553 

(9 เดือน)
2554 (รอยละ) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

7.4.4 รอยละของอาจารยสายวิชาการที่ไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกตออาจารยที่ไมไดวุฒิปริญญาเอก   
(สมศ.) (เฉพาะคณะที่ยังไมถึงเกณฑขั้นต่ํา)

- - - 6 1.00 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

7.4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ. 2.3)

42.28 19.98 20.91 55 1.00 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

7.4.6 รอยละของอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการตอ
จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอตําแหนงทาง
วิชาการ (นับเทียบกับอาจารยที่มีคุณสมบัติครบ โดยหัก
ผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.) (เฉพาะคณะที่ยังไมถึงเกณฑ
ขั้นต่ํา)

- - - 6 1.00 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน

7.5) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน 2.00
5 4 4 5 2.00 1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ศูนยประกันฯ ทุกหนวยงาน

2) บูรณาการการประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพระดับสถาบัน

3)  พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของนิสิตดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเชื่อมโยงจากนิสิตไปยังสโมสรนิสิตและ
คณะวิชาอยางทั่วถึง

4) วางระบบฐานขอมูลที่สามารถประมวลผลและเชื่อมโยงขอมูล
ในทุกองคประกอบ

8) การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 3.00

8.1) มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 3.00
8.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของ
มหาวิทยาลัย (มมส)

5 3 2 5 1.00 1) จัดทําแผนภูมิทัศนมหาวิทยาลัย
2) จัดระบบการรจราจรภายในมหาวิทยาลัย

กองอาคาร
สถานที่

กองอาคารสถานที่

5) กําหนดมาตรการสําหรับอาจารยที่ไมมีวุฒิปริญญาเอก และ
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ (กรณีที่ครบกําหนด)
6) สรางระบบการทํางานและจัดสรรเวลาใหเอื้อตอการพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย  และสรางความตระหนักให
อาจารยเห็นความสําคัญในการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
7) ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสราง
แรงจูงใจใหแกบุคลากรทุกกลุมสาขาวิชาไดทํางานเต็มตาม
ศักยภาพและมีความสุข

7.5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ. 9.1)
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ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับติดตาม ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2551 2552 2553 

(9 เดือน)
2554 (รอยละ) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

8.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย (มมส)

1 3 2 5 1.00 3) วางระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
4) รณรงค สงเสริม และกําหนดมาตรการดานการประหยัด
พลังงาน

กองอาคาร
สถานที่

กองอาคารสถานที่

8.1.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)

1 3.55 1 5 1.00 5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัย

กองอาคาร
สถานที่

ทุกหนวยงาน

100.00
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โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร
ป ํ ป ป   ศ   2554ประจาปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ประมาณการรายจายงบประมาณตามยุทธศาสตร
ที่ ยุทธศาสตร

งบแผนดิน งบรายได รวม
1 การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค
177,333,700 358,573,270 535,906,970

2 การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก

56,431,604 56,431,604

3 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคณภาพ และมาตรฐานสระดับสากลสามารถ 20,038,500 64,136,548 84,175,048

งบประมาณ (บาท)

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การพฒนางานวจยและงานสรางสรรคใหมคุณภาพ และมาตรฐานสูระดบสากลสามารถ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

, , , , 8 , 5,0 8

4 การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 6,000,000 17,259,385 23,259,385
5 การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ของอีสานใหยั่งยืน
9,939,200 16,729,195 26,668,395

6 การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล 10,000,000 10,000,000
7 การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลง
        622,994,200 732,351,599 1,355,345,799

8 การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 446,998,719 446,998,719

รวมทั้งสิ้น 836,305,600 1,702,480,320 2,538,785,920
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2554 งบแผนดิน งบรายได

และงบอื่นๆ
รวม

1) การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 177.33 358.57 535.91
1.1) มีหลักสูตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน

1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 5 1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF 
1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 5 2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

3 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
6 โครงการวิเคราะหการตลาดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
7 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
8 โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา
9 โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อรองรับหลักสูตรใหม
10 โครงการพัฒนาระบบชวยเสริมการเรียนการสอนออนไลน(X-Classroom)

1.2) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ. 2.7)

5 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตาม TQF

1.2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา  และการประกอบ
อาชีพภายใน 1 ป (สมศ)

83 2
3

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตชั้นปสุดทาย 
โครงการสหกิจศึกษาทั้งในและตางประเทศ

4 โครงการสงเสริมการไดใบประกอบวิชาชีพแกนิสิต
5 โครงการความรวมมือกับผูประกอบการและภาคอุตสาหกรรม
6 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู (สํานักศึกษาทั่วไป)
7 โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางเคมี (คณะวิทยาศาสตร)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณตามยุทธศาสตร  ประจําปงบประมารณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ  (ลานบาท)
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2554 งบแผนดิน งบรายได

และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

8 โครงการจัดตั้งศูนยมาตรฐานการทดสอบ”MSU-Test Bank (Test Online) 
(สํานักศึกษาทั่วไป)

9 โครงการพัฒนาคลังขอสอบวิชาศึกษาทั่วไป
10 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร
11 โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางดานแอนนิเมชั่น
12 โครงการศูนยพัฒนาวิชาชีพบัญชี
13 โครงการศูนยศึกษาการคาระหวางกลุมประเทศอาเซี่ยน

1.3)  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยวิจัยใหกับนิสิต
13.1 รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (กลุม ง) (สมศ)

100 1 โครงการสนับสนุนและสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา  ในระดับชาติและนานาชาติ

1.3.2 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  (กลุม  ค1, ง) (สมศ)

100 2
3

โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานการวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โครงการสงเสริมการวิจัยใหแกนิสิต

4 โครงการสงบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเดนไปทําวิจัยระยะสั้นตางประเทศ

1.4) อาจารยมีคุณวุฒิและคุณภาพทางดานวิชาการ
1.4.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ 
วิธีการสอน  และการวัดผล รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย  
(นับเทียบกับอาจารยทั้งหมด  โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.)

80 1
2
3

โครงการสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
โครงการสงเสริมการผลิตหนังสือ/ตํารา

1.4.2 รอยละของอาจารยที่ไดทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ  (นับ
เทียบอาจารยทั้งหมด  โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.)

5 4
5

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนดานการวิจัย
โครงการสงเสริมอาจารยผลิตเอกสารประกอบการสอนอยางนอยคนละ 1 
รายวิชา

1.4.3 รอยละของอาจารยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ (สมศ.)

5 6 โครงการรสงเสริมจรรยาบรรณคณาจารย

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)

5

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนาที่ 36 / 46



ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2554 งบแผนดิน งบรายได

และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

2)  การพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก -       56.43 56.43
2.1) มีกระบวนการในการพัฒนานิสิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

2.1.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.
 3.1)

5 1
2

โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมผูนํานิสิต 
โครงการจัดตั้งศูนยจัดหางานแกบัณฑิต

2.1.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 5 3 โครงการเสรมิสรางนิสิต/ศิษยเกา มมส  ใหเปนผูประกอบการใหม
2.1.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ. 2.8)

5 4
5

โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ 
โครงการประกวดผลงานนิสิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 5 6 โครงการกิจกรรมนิสิตหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) 5   โครงการตนกลา มมส  สรางสรรคชุมชน

  โครงการคายนิสิต มมส  อาสาพัฒนาชนบท
  โครงการนิสิต มมส ชวนกันทําดี  รวมกันใสใจสิ่งแวดลอม
  โครงการสงเสริมกีฬานิสิตเพื่อความเปนเลิศ
  โครงการสงเสริมกีฬานิสิตเพื่อสุขภาพ
  โครงการสงเสริมกีฬานิสิตเพื่อความเปนเลิศ
  โครงการสงเสริมกีฬานิสิตเพื่อสุขภาพ

 โครงการอนุรักษเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิต
 โครงการพัฒนานิสิต เพื่อใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ

การศกึษา
 โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D)
 โครงการเครือขายนักศึกษาและศิษยเกา
 โครงการประกวดผลงานกิจกรรมการพัฒนานิสิตดีเดน
 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการแขงขันทางดาน

วิชาการและวิชาชีพนิสิต
 โครงการสงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 โครงการคายเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปะดนตรีและนาฎยศิลป
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2554 งบแผนดิน งบรายได

และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

3) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 20.04 64.14 84.18

     ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.1) มีกระบวนการบริหารงานวิจัยที่ดี และผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (สกอ.) 5 1 โครงการวิจัยกําหนดหัวขอเรื่อง 
3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 5 2 โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 
3.1.3 รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน (สมศ) 3 โครงการวิจัยงานประจําเพื่อพัฒนาองคกร 
        3.1.3.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 4 โครงการวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ 
        3.1.3.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 20 5 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค 
        3.1.3.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20 6 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
    7 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย (สกอ. 4.3)

8 โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อ
ทองถิ่น

        3.1.4.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60,000 9 โครงการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
        3.1.4.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 50,000 10 โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรสูชมชน
        3.1.4.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25,000 11 โครงการวิจัยศูนยผลิตขาวสุขภาพอินทรีย
3.1.5 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ (สมศ) 12 โครงการวิจัยศูนยผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย
        3.1.5.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 13 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุมจังหวัดอีสานตอนกลาง (ขาว 

ออย มันสําปะหลัง)
        3.1.5.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 10 14 โครงการวิจัยและพัฒนายางพารา
        3.1.5.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 15 โครงการศูนยศึกษาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม   

วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และมูลนิธิเอ็มโอเอ  ไทย
16 โครงการวิจัยสมาคมวัฒนธรรมไทยแหงสหราชอาณาจักร 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2554 งบแผนดิน งบรายได

และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

3.2) มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ  การอางอิง  และการจัดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น
3.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ)

1 โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

        3.2.1.1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 2 โครงการสงเสริมสนับสนุนการไปเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

        3.2.1.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 20 3 โครงการจัดทําวารสารตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
        3.2.1.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10
3.2.2 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สมศ) (บังคับ ค1)

20

3.2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร  (สมศ) (บังคับ  ค1)

5

4)  การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 6.00 17.26 23.26
4.1) มีระบบและกลใกในการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

              เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
4.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1) 5 1 โครงการหลัก (หนึ่งมหาวิทยาลัย  หนึ่งจังหวัด)
4.1.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม (สกอ. 5.2)

5   - ศูนยทดสอบวัดศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (MSU Test)
  - ศูนยการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ

4.1.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม (สมศ)

5   - ศูนยการเรียนรูธรรมชาติเชิงนิเวศน
  - ศูนยจําหนายสินคาและผลิตภัณฑมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

4.1.4 ระดบัความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ)

5   - ศูนยการเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ํา 
  - ศูนยนวัตกรรมไหม

4.1.5 ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ)

5   - ศูนยฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
  - หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2554 งบแผนดิน งบรายได

และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

4.1.6 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (อัตลักษณสถาบัน)

5   - ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดําริ 
  - ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

  - ศูนยบมเพาะเทคโนโลยี
  - ศูนยเสริมสรางศักยภาพธุรกิจ SMEs

2 โครงการ มมส นํารองพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

3 โครงการประกวดผลงานโครงการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดีเดน
4 โครงการประกวดผลงานโครงการตามแนวพระราชดําริดีเดน
5 โครงการสถานีเรียนรูสวนผีเสื้อ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
6 โครงการศูนยขอมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน
7 โครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เฉลิมพระเกียรติ
8 โครงการสถานีเรียนรูสวนผีเสื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 โครงการตั้งศูนยการเรียนรูจังหวัดมหาสารคาม
10 โครงการศูนยวิจัยและบริการวิชาการดานภาษาและวรรณกรรม  
11 โครงการศูนยวิจัยและบริการวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
12 โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
13 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา 
14 โครงการเครือขายทางการศึกษาและเครือขายครูเพื่อศิษย
15 โครงการตั้งศูนยการเรียนรูจังหวัดมหาสารคาม
16 โครงการจัดตั้ง Mahasarakham Software Park
17 โครงการจัดตั้ง Studio Center
18 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบดานเภสัชศาสตร
19 โครงการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร
20 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูซากดึกดําบรรพ
21 โครงการพัฒนาศูนยจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
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และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

22 โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศของไมโครซอฟท (Microsoft Excellence 
Center)

23 โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางดานแอนนิเมชั่น
25 โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางเคมี
26 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูนอกสถานที่สําหรับนิสิต
27 โครงการจัดตั้งวงดนตรี มหาดุริยางคพื้นบานอีสาน (รูปแบบออรเคสตรา)

28 โครงการจัดตั้งศูนยฝกประสบการณวิชาชีพดานไอซีที

5) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 9.94 16.73 26.67
5.1) มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักในการอนุรกษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน

5.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 5 1 พิพิธภัณฑเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา
5.1.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ)

5 2 โครงสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

5.1.3 ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรม  (อัตลักษณสถาบัน)

5 3
4

โครงการอนุรักษใบลานในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

5.1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม 
(สมศ.)

5 5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงขอมูล และแพทยพื้นบานอีสาน หองนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

6 โครงการสรางเครือขายศิลปนพื้นบาน ปราชญพื้นบานครูภูมิปญญาทองถิ่น
7 โครงการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี
8 โครงการความรวมมือมหาวิทยาลัยกับงานนมัสการพระธาตุนาดนู
9 โครงการพัฒนาวารสารศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
10 โครงการเยาวชนรักลูกทุง
11 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนพื้นบานอีสาน
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และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

12 โครงการประกวดดนตรีหมอลําพื้นบาน
13 โครงการประกวดผลงานโครงการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาศิลปะและ 

วัฒนธรรมดีเดนของนิสิต
14 โครงการปลูกจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 โครงการสรางสรรค  อนุรักษพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ

วิชาชีพ  แพทยพื้นบาน  ตํารายาจากใบลาน

16 โครงการงานอนุรักษตนลาน
17 โครงการสรางพิพิธภัณฑบานอีสาน (เรือนหมอยา) แหลงเรียนรู
18 โครงการสรางภาพยนตรแนววัฒนธรรม  เรื่อง “ฮัก สารคาม”
19 โครงการศูนยวิจัยและบริการวิชาการดานภาษาและวรรณกรรม
20 โครงการจัดตั้งวงดนตรี มหาดุริยางคพื้นบานอีสาน (รูปแบบออรเคสตรา)

6)  การสรางภาพลักษณ  และการพัฒนาสถาบันสูสากล 0.00 10.00 10.00
6.1 เปนที่ยอมรับในระดับสากล

6.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล (มมส) 5 1

2 โครงการรวมมือกับเอเชีย เนน จีน-เกาหลี-ญี่ปุน
3 โครงการความรวมมือกับสถาบันในออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ,  ยุโรป,  

อเมริกา, อเมริกาใต  และแอฟริกา
4 โครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล
5 โครงการเผยแพรขาวสาร/กิจกรรมมหาวิทยาลัยผานสถานีโทรทัศนเพื่อชุมชน

6 โครงการสหกิจศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7 โครงการสงเสริมนิสิตเรียนดีไปศึกษาดูงานตางประเทศ
8 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
9 โครงการความรวมมือระหวางภูมิภาคลุมน้ําโขง

6.1.2 ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากฐานขอมูลสากลที่ไดรับการ
ยอมรับในอันดับที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา (มมส)

ระดับ 5
(ไดรับการจัด
อันดับดีขึ้น)

โครงการความรวมมือกับสถาบันในประเทศอาเซียน เพื่อรองรับ “Asean 
Community 2015”
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และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

10 โครงการนํารองจัดทําวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับชาติเปนเวลา 5 
ป  เพื่อวางรากฐานการสูเขาสูฐานขอมูล  Scopus

11 โครงการสงเสริมการเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในฐานขอมูลสากล
12 โครงการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานตามแนวพระราชดําริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
13 โครงการประกวดผลงานการจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธ มมส

7)  การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 622.99  732.35     1,355.35  
7.1) มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

7.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 5 1 โครงการทบทวนบทบาทหนาที่และภารกิจของสภาฯ /คณะกรรมการ
บริหารหนวยงาน

7.1.2 ระดับความสําเร็จของภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน (สกอ. 7.1)

5 2
3

โครงการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู
โครงการประชุมถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ

7.1.3 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 5 4
5

โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหารมหาวิทยาลัย

6
7

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลฯ
โครงการเชิดชูเกียรติวันสถาปนามหาวิทยาลัย

8 โครงการการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.2)  มีระบบการบริหารการเงิน-งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
7.2.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 5 1 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการเงินมหาวิทยาลัย
7.2.2 รอยละอัตราการเบิกจายงบลงทุน (ก.พ.ร.) 90 2 โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน การคลัง การพัสดุมหาวิทยาลัย

3 โครงการเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน
4 โครงการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับเงินรายได
5 โครงการพัฒนาระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

7.3)  มีทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม และรองรับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.3.1 ระดับความสําเร็จของหองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ. 2.5)

5 1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

7.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 5 2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล (Data 
Excange) ดวยระบบหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสระหวางกันไดอยางเปนรูปธรรม
และถูกตองรวดเร็ว

3 โครงการพัฒนาวิธีการจัดเก็บขอมูลที่ตองการ โดยใชเทคโนโลยี Web 
Service เพื่อการเผยแพรขอมูลที่ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น และการจัดเก็บ
ขอมูลใหอยูในรูปแบบที่แลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่นได

7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองและองคกร  และตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
7.4.1 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 5 1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร (ระดับสูง-กลาง-ตน)
7.4.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) 5 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

7.4.3 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก (สกอ. 2.2) 40 3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

7.4.4 รอยละของอาจารยสายวิชาการที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกตอ
อาจารยที่ไมไดวุฒิปริญญาเอก (สมศ.) (เฉพาะคณะที่ยังไมถึงเกณฑขั้นต่ํา)

6 4
5

โครงการสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาเอกสําหรับอาจารย 
 โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

7.4.5 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 2.3) 55 6 โครงการอบรมพนักงานใหมมหาวิทยาลัย มหาสารคาม

7.4.6 รอยละของอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยที่มี
คุณสมบัติครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ (นับเทียบกับอาจารยที่มี
คุณสมบัติครบ โดยหักผูลาศึกษาตอออก) (สมศ.)

6 7

8

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน  เรื่อง  “การเขียนบทความ
วิจัยบทความวิชาการอยางไรใหไดรับการตีพิมพ” 
 โครงการพัฒนาและปรับภาพลักษณบุคลากร

9  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร 
10 โครงการปรับปรุงมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ํา 
11  โครงการกําหนดสวัสดิการและสิ่งจูงใจสําหรับบุคลากร 
12  โครงการปรับปรุงระเบียบขอบังคับดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2554 งบแผนดิน งบรายได

และงบอื่นๆ
รวม

งบประมาณ  (ลานบาท)

7.5) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน
7.5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 5 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
3 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4 โครงการอบรมผูประเมิน
5 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   รอบ

สาม

8) การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน -       447.00 447.00
8.1) มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน

8.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย (มมส) 5 1 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (green area)

8.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (มมส) 5 2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัย (MSU landscape)

5 3 โครงการจัดการขยะและของเสีย
4 โครงการสงเสริมและรณรงคการประหยัดพลังงาน
5 โครงการจัดการระบบจราจรภายใน
6 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลองวงจรปด
7 โครงการพัฒนาระบบทอสงน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา
8 โครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถยนตและรถจักยานยนต
9 โครงการปรับปรุงอาคาร ถนน และสิ่งกอสราง
10 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 836.31  1,702.48  2,538.79  

8.1.3 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)
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ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะผูจัดทํา

คณะกรรมการอํานวยการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  สมัปปโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย  ดร.ปรีชา  ประเทพา รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

วิเคราะหขอมูล / จัดทํารูปเลม
นางสาวพนมพร ปจจวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 8
นางสาวแจมจันทร วังแพน พนักงานบริหารทั่วไป
นางสาววาสนา ปาปะตัง พนักงานบริหารทั่วไป
นายจรัญ รัตนทิพย พนักงานบริหารทั่วไป

ปที่พิมพ
 กันยายน  2553


