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สภาพปัจจุบันและปัญหาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้ดําเนินงานตามพันธกิจ และภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษามาเป็นเวลากว่า 40 ปี  ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรก

ในฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม  และได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 ในช่วงเวลา 18 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  และในปี พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบๆ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น  โดยได้จัดโครงการการเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน  เป็นต้น
โดยให้ทุกคณะ/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่มีความถนัด  และนําเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและสามารถ

บทนํา

ุ ุ ู ๆ ุ
พึ่งพาตนเองได้ พร้อมกันนี้ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ได้จัดการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและพัฒนาสาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความเป็นสหศาสตร์มุ่งเน้นการวิจัย ให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานจริง
ในท้องถิ่นเสริมสร้างการปฏิบัติงานจริงในท้องถิ่น  เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานปฏิบัติการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมุ่งให้เกิดการจัดการศึกษา
ระดับนานาชาติด้วย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น  20 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยี คณะการบัญชีและการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะแพทยศาสตร์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (สาขาวิชาความหลากหลายาทางชีวภาพ)  และคณะวัฒนธรรมศาสตร์  

ข้อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยช่วงแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ด้านการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยเปิดสอน
ทั้งสิ้น 177 หลักสูตร แบ่งได้ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 90 หลักสูตร (ร้อยละ 50.85) ระดับปริญญาโท 59 หลักสูตร (ร้อยละ 33.33) และระดับปริญญาเอก 28 หลักสูตร (ร้อยละ 15.82)
เป็นหลักสูตรภาษาไทย 68 หลักสูตร (ร้อยละ 94.92)  หลักสูตรนานาชาต ิ9 หลักสูตร (ร้อยละ 5.08)  มีนิสิตทั้งสิ้น 46,693 คน   โดยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 38,700 คน 
(ร้อยละ 82.88) ระดับปริญญาโท  จํานวน  6,999 คน (ร้อยละ 17.99)  และระดับปริญญาเอก จํานวน  994  คน  (ร้อยละ 2.13)
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บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554)  มีบุคลากรทั้งสิ้น 3,058 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ  1,098 คน สายสนับสนุน  1,960 คน  จําแนกเป็น  
ข้าราชการสายบริหาร 13 คน (ร้อยละ 0.43) ข้าราชการสายวิชาการ  257 คน (ร้อยละ 8.40) ข้าราชการสายวิชาชีพ/เชี่ยวชาญ  143 คน (ร้อยละ 0.16) ข้าราชการสายทั่วไป 5 คน
(ร้อยละ 0.16)  พนักงานวิชาการ  735 คน (ร้อยละ 24.04) พนักงานปฏิบัติการ  472 คน (ร้อยละ 15.43) พนักงานราชการ  6 คน (ร้อยละ 0.20)  ผู้เชี่ยวชาญ  106 คน
(ร้อยละ 3.47)  ลูกจ้างประจํา 42 คน (ร้อยละ 1.37) ลูกจ้างชั่วคราว  1,279 คน (ร้อยละ 41.82)  จําแนกจํานวนบุคลากรตามตําแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย ์- คน  
รองศาสตราจารย ์66 คน (ร้อยละ 5.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 160 คน (ร้อยละ 13.68)  และอาจารย ์944 คน (ร้อยละ 80.60) และจําแนกเป็นอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 476 คน
(ร้อยละ 40.68) วุฒิปริญญาโท 553 คน (ร้อยละ 47.26) วุฒิปริญญาตรี 140 คน (ร้อยละ 11.97)  และวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี 1 คน  (ร้อยละ 0.09)

การวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยได้ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปีการศึกษา 2553  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
ํ ิ โ ์ ้ ั ิ ์ ่ ็ โ ื่ ์
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งบประมาณ พ.ศ. 2554  ผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของสถาบันมาวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  และภาวะคุกคาม เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึ่งผลการวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมีดังนี้

จุดแข็ง
1. การจัดการเรียนการสอน

1.1 มีการพัฒนา ปรับปรุง ประเมินผล หลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดคล้องต่อการพัฒนาคนของประเทศ
1.2 หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 
1.3 มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
1.4 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
1.5 มีห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต  
1.6 มีพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมสําหรับนิสิตอย่างเหมาะสม

1.7 มีการส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการการพัฒนานิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
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2. การวิจัย
2.1 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากลเพิ่มมากขึ้น 
2.2 มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอย่างทั่วถึง
2.3 มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3. การบริการวิชาการ
3.1 มีการบริการวิชาการที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน
3.2 มีเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.3 มีองค์ความรู้ในการบริการวิชาการที่มีความหลากหลาย
3.4 อาจารย์มีความเข้มแข็งในการดําเนินงานและได้รับการยอมรับจากชุมชนในการบริการวิชาการ 
3.5 มีแหล่งให้บริการทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
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4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4.2 นิสิตและบุคลากรมีศักยภาพในการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ
5.1 มีสภาสถาบันที่เข้มแข็งและให้การสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  
5.2 ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีระบบกลไกการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ  
5.4 มีการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ
5.5 หน่วยงานสนับสนุนนํากระบวนการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.6 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จาก SCImago Institutions Ranking (SIR) Word Report 2010  :  Ranking อันดับที่ 14  

และได้รับการจัดอันดับ  2 สาขาวิชา
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จุดอ่อน
1.  การจัดการเรียนการสอน

1.1 หลักสูตรยังไม่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ครบทุกหลักสูตร
1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ
1.3 ขาดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทํางานของบัณฑิตก่อนสําเร็จการศึกษา หรือการได้งานทํา
1.4 บัณฑิตมีภาวะการได้งานทําต่ํา  
1.5 คณะบางคณะขาดการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
1.6 คณะบางคณะขาดการนําผลการประเมินของแผนพัฒนานิสิตมาใช้ในการปรับปรุงแผนฯ และกิจกรรมด้านพัฒนานิสิต
1.7 กระบวนการคัดเลือกนิสิตยังขาดระบบการคัดกรองที่ดี ทําให้นิสิตบางกลุ่มไม่มีคุณภาพเพียงพอ

2.  การวิจัย
2.1 มหาวิทยาลัยไม่มีกลไกในการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
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ู
2.2 ขาดการบูรณาการงานวิจัยหรือองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่
2.3 คณะบางคณะขาดการติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของสิ่งสนับสนุน และงบประมาณด้านงานวิจัย

3.  การบริการวิชาการ
3.1 คณะบางคณะขาดการบูรณาการกิจกรรมการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย

4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 คณะบางคณะขาดการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย

5.  การบริหารจัดการ
5.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน 
5.2 คณะกรรมการบริหารคณะไม่มีการประเมินผลการบริหารงาน
5.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ  และขาดความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ
5.4 อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
5.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยยังไม่เชื่อมโยงและถ่ายทอดไปยังภาควิชาหรือสาขาวิชา
5.6 การให้บริการด้านห้องเรียน และห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และจํานวนนิสิต                                                                  
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5.7 ขาดระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
5.8 คณะบางส่วนยังไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
5.9 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนด
5.10 สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เหมาะสม

โอกาส
1. นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
2. การเปิดเสรีทางการศึกษาทําให้มหาวิทยาลัยรับนิสิตได้จํานวนมาก
3. ค่านิยมในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐส่งผลให้นิสิตเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. นโยบายของประเทศ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย” เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่สอดคล้อง
    ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5  การรวมกล่มของประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียน เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
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5. การรวมกลุมของประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซยน เปนโอกาสใหมหาวทยาลยสามารถขยายเครอขายความรวมมอกบสมาชกอาเซยนเพมมากขน
6. สภาพแวดล้อมของสังคม  ชุมชน  ท้องถิ่นเอื้อต่อการศึกษาและพัฒนาสังคมตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาวะคุกคาม
1. นโยบายของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ อาเซียน และของโลก ส่งผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการได้งานทําของบัณฑิต
3. อัตราการเกิดของประชากรของประเทศลดลง ส่งผลให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลงตามไปด้วย
4. ตลาดแรงงานที่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสโลก ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตรไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันการณ์ตามสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง
5. ภาวะการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างมหาวิทยาลัยมีแหล่งอบายมุข มหาวทิยาลัยไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือจัดการได้ ส่งผลให้มีผลกระทบทางด้านลบ

ในด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และนิสิต
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ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที ่2)  (2551-2565) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2)  (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา

ที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย  โดยมุ่งหวังให้อุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการสร้างเสริมสภาพสังคมที่พึงประสงค์  และสอดคล้องทันต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2565 จะนําไปสู่

1. ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ

ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดทํายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการดําเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เช่น 

ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างกระบวนการในการพัฒนานิสิต  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  โดยการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 
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ุ ุ ุ
มีการจัดวางระบบการเงิน-การงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ ป ี2555  กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดกรอบเพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการ  เพื่อให้กิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หลักๆ ดังนี้
1. กําหนดกลุ่มอาชีพต่างๆ ในแต่ละแท่งหลักสูตรใหม่ ของแต่ละแท่งอุตสาหกรรม
2. มหาวิทยาลัย กําหนดหลักสูตรด้านวิชาการและวิจัยให้สอดคล้องกันอาชีพต่างๆ ในแต่ละแท่งหลักสูตรใหม่
3. อาชีวะ กําหนดหลักสูตรด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในแต่ละแท่งหลักสูตรใหม่
4. มหาวิทยาลัย  อาชีวศึกษาและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้แก่ สพฐ.  เพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันโดยคํานึงการประกอบอาชีพ
    และการมีงานทําของผู้เรียนที่แท้จริง
5. ฝึกอบรมและคัดสรรผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกเพื่อทําหน้าที่เป็นครูผู้สอน
6. พัฒนาระบบและนําเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเท่าในระดับสากล
7. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อก่อให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการ
8. จัดตั้งกองทุนตั้งตัว  และมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างงานและการประกอบอาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา
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9. สร้างเครือข่ายสังคมและธุรกิจระหว่างเรียน ผู้สอน นักวิจัย สถาบันการศึกษา และเครือข่ายภายในและภายนอก
10. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการทํางานและสร้างรายได้ ได้ตั้งแต่ขณะเรียน
11. เพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานที่ควรสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาต่างประเทศ
12. มอบให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมทําหน้าที่จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่คํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่ ในแต่ละจังหวัดโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รับผิดชอบในระดับ
     จังหวัดและภูมิภาครวมถึงรับผิดชอบในการเข้าร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของโลก

แนวทางการดําเนินการของ สกอ.   และ สถาบันอุดมศึกษา
แนวคิดเชิงนโยบาย    มี 4 ส่วนหลักใหญ่  ดังนี้
    1. วิเคราะห์ทรัพยากรจังหวัด
    2. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ  พื้นฐาน/อาชีวศึกษา
    3. ศึกษาในสถาบันอดมศึกษา
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    3. ศกษาในสถาบนอุดมศกษา
    4. วิสาหกิจอุดมศึกษา

โครงการที่สําคัญ  ในปีงบประมาณ 2555   ซึ่ง สกอ. ได้กําหนดไว้มีทั้งสิ้น  12 โครงการหลักใหญ่ๆ  ดังนี้
 1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 2. กองทุนตั้งตัวได้
 3. ครูคลังสมอง
 4. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
 5. การวิจัยศักยภาพพื้นที่ (จังหวัด)
 6. วิจัยศักยภาพพื้นที่ต่างประเทศ  (ASEAN +6)
 7. การปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน 15,000 บาท
 8. การพัฒนาผู้นาํตามธรรมชาติ
 9. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  (UniNet – NedNet) 
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 10. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
 11. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก
 12. การพัฒนาการศึกษาผ่าน ระบบ ICT
 13. การปรับหลักสูตรวิชาชีพตามข้อตกลงใน 8 สาขาวิชาชีพหลัก  คือ  วิศวกรรม  พยาบาล  สถาปัตยกรรม  การสํารวจ  แพทย์  ทันตแพทย์  บัญชี  และท่องเที่ยว 
      เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน

ทั้งนี้  โดยในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของสภาสถาบัน  
และเน้นการดําเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่กําหนด  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  สกอ.  และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2551-2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยบูรณาการยุทธศาสตร์ ภารกิจ  โครงการกิจกรรมตามนโยบาย  และจุดเน้นและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการบริหารประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายพร้อมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถ
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ุ ุ
เทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได้   โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 - 2559  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ซึ่งทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2555  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

1)  ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล
2)  ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3)  ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับชุมชนและสังคม
4)  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหาร ธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนา เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
6)  ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
7)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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ยทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตรการพฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

นโยบายที่ 2
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ 8
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายที่ 6
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

การสรา้งโอกาสทางการศึกษาและเรยีนรู้ตลอดชีวิต การปลูกจิตสาํนึกและกระตุ้นให้เกิดการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ  โดยใช้ความรู้เป็นฐาน

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การสรา้งโอกาสทางการศึกษา
และการเรยีนรู้ตลอดชีวิต

การศึกษาและวิจยัเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กฎหมายด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
สกอ.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การ
เรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับสากล

มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ชุมชนและสังคม

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
วิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การส่งสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับ 
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและยกระดับการ

บริหารธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย

พัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว

1.1) ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน
       และผ่านการรับรองของ
       สภาวิชาชีพ
1.2) อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพ
      จัดการเรียนการสอน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
       ตรงตามความต้องการ
      ของตลาดแรงงาน
1.4) เพื่อให้นิสิตของ
       มหาวิทยาลัยเป็นคนดี มี
       คุณธรรมจริยธรรม 
      และช่วยเหลือสังคม

3.1) มีผลงานวิจัย/ นวัตกรรม   
       ที่ช่วยพัฒนาสังคมและ
       ท้องถิ่น
3.2) เพิ่มขีดความสามารถด้าน
       การวิจัยของอาจารย์ให้
        สามารถทํางานร่วมกับ
         นักวิจัยภายนอก
         ทั้งในและต่างประเทศ

2.1 เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และ
วิชาการของสังคมและชมุชน
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

7.1 เกิดการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  
ปกป้อง  เผยแพร่  พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรม
เนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5.1 พัฒนามหาวิทยาลัย
      ให้ได้รับการยอมรัรบ
      ในระดับสากล

4.1) มีกระบวนการบริหาร
มหาวิทยาลัยสอดคล้องตามอัตลักษณ์
4.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล
4.3) มีระบบบริหารการเงินอย่างยั่งยืน
4.4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
ครบถ้วนถูกต้องและเชื่อมโยง
ครอบคลุมพันธกิจ
4.5) มีกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
4.6) มีผลการประเมินประกันคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

6.1)  เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green 
niversity)  ของการจัด
อันดับโดย University 
of Indonesia (UI)

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั

เป้าประสงค์
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แสดงความเชื่อมโยงแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  แผนพัฒนาการศึกษาฯ 10  แผนกลยุทธ์ มมส  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555

แผนอุดมศึกษา 
15 ปี 

(2551 -2565)

รอยต่อกับการศกึษา
ระดับอื่น

ธรรมาภิบาลกบั
การบริหารจัดการ

พัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของ

ประเทศ

การเงินอดุมศกึษาการพฒันาบุคลากร เครือขา่ยอุดมศึกษาโครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้

แผนพัฒนา
การศกึษา 
ฉบับที่ 10

ปฏิรูป
การศกึษา

ปฏิรูปการ
เรียนรู้

เสริมสร้าง
คุณธรรม
 จริยธรรม

พัฒนาสังคม
แห่งการ
เรียนรู้

วิจัยและพัฒนา
การศกึษา

ผลิตและพัฒนา
กําลังคน

พัฒนาเทคโนโลยี
การศกึษา

ประกัน
คุณภาพ
การศกึษา

กระจาย
อํานาจ

การศกึษา

ความร่วมมือ
การศกึษา

ระหว่างประเทศ

แผนกลยุทธ์  
มมส 

(2555 -2559)

แผนปฏิบัติ
ราชการ 
ปี 2555

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการ

บริหารธรรมาภิบาล

ส่งเสริมภาพลักษณข์อง
มหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเปน็

มหาวิทยาลัยในระดับสากล

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภายใต้การเรียนการสอนที่

ทันสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอนัดับ

สากล

มุ่งเน้นงานวิจัยและพฒันา
นวัตกรรมที่สร้างมูลคา่เพิม่
ให้กับชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมการนาํทุน
ทางวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การสร้างภาพลักษณข์อง
มหาวิทยาลัยให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเปน็
มหาวิทยาลัยในระดับ

สากล

เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ และบริการวิชาการ

ชั้นนําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

รวมทั้งเตรียมความพร้อม

การพฒันาระบบบริหาร
จัดการให้มี

ประสิทธิภาพและ
ยกระดับการบริหารธรร

มาภิบาลของ

พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภายใต้การเรียนการสอนที่

ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
และการจดัอันดับสากล

การมุ่งเน้นงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

และสังคม

พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว

เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ

ชั้นนําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่งเสริมการนาํทุนทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และภูมิปัญญาท้องถิน่ไปใช้

ประโยชน์
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ  และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอน
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับ

สากล

มุ่งเน้นงานวิจยัและพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสงัคม 

วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
วิชาการชั้นนําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

ส่งเสริมการนําทุนทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนยีมและภูมิปัญญาท้องถิน่ไปใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สมศ./ สกอ./  
มมส

Ranking MSU 
/ Green 

เป็นทีพ่ึ่ง
สังคม/ชุมชน

ผู้มีปัญญาพึง
เป็นอยู่เพื่อมหาชน

1) ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานและผ่านการ
    รับรองของสภาวิชาชีพ 
2) อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพ จัดการเรียน
    การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ได้บัณฑิตที่มีคณภาพตรงตาม ความ

1) เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และวิชาการของ
สังคมและชุมชนสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล

1) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนา
สังคมและท้องถิ่น
2) อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพ จัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์ให้

ภาพลักษณ์/สู่สากล

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรบั
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลยัใน

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล

บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบบริหาร
การเงินอย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ

พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา

1) การพัฒนาภาวะผู้นําและ
สภามหาวิทยาลัย
2) การปฏิบัติหน้าที่ของ
    สภามหาวิทยาลัย

1) มีระบบการบริหารการเงิน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
2) การจัดทําต้นทุนตอ่หน่วย
    ผลผลิต

1) พัฒนาระบบห้องสมุด  
    คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
    การศึกษา  และ
    สภาพแวดล้อม

การเรียนรู้
2) พัฒนาระบบสารสนเทศ
   เพือ่การบริหารและการ

1) พัฒนาระบบบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
3) พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้

 1) มีผลการประเมนิ
 ประกันคุณภาพอยู่ใน
 เกณฑม์าตรฐาน

   KPI

การบริหารจัดการที่ดี
มีกระบวนการบรหิาร

มหาวิทยาลัยสอดคล้องตามอัต

1) กระบวนการบริหารแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์
2) การบริหารสถาบันให้สอดคลอ้ง
ตามอัตลักษณ์

   KPI  KPI   KPI KPI   KPI KPI

พัฒนาสู่มหาวิทยาลยั
สีเขียว

1) เป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว 
(Green University)  ของการจัด
อันดับโดย  University of 
Indonesia (UI)

มหาวิทยาลัยสีเขียว

3) ไดบณฑตทมคุณภาพตรงตาม ความ
    ต้องการของตลาดแรงงาน 
4) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัย เป็นคนดี 
    มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคม 

ความสามารถดานการวจยของอาจารยให
สามารถทํางานร่วมกับนักวิจัยภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 13 / 38



ปรัชญา ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ  และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง  โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา 2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็น 3. ให้บริการวิชาการ 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ องค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพ แก่สังคม เพื่อสร้างความ เผยแพร่ และพัฒนา
ในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุน ร่วมมือกับประชาคม ศิลปวัฒนธรรมและ
การเรียนการสอนและนําไปใช้ ทุกระดับและชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประโยชน์ตามความเหมาะสม ประเพณีของอีสาน

ยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้ 2. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 3. มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนา 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 5. การสร้างภาพลักษณ์ของ 6. พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย 7. ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเรียนการสอนที่ทันสมัย และบริการวิชาการชั้นนําใน นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้มีประสิทธิภาพและยก มหาวิทยาลัยให้ได้รับการ สีเขียว ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญา
มาตรฐานและการจัดอันดับสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับชุมชนและสังคม    ระดับการบริหารธรรมมาภิบาล ยอมรับและพัฒนาเป็น ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่าง

รวมทั้งเตรียมความพร้อม ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในระดับสากล ยั่งยืน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ 1.1) ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานและ 2.1) เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้ 3.1) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม 4.1) มีกระบวนการบริหารมหาวิทยาลัย 5.1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับ 6.1) เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 7.1) เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง

      ผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ      และวิชาการของสังคม    ที่ช่วยพัฒนาสังคม       สอดคล้องตามอัตลักษณ์       การยอมรับในระดับสากล (Green University)       เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
1.2) อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพ      และชุมชนสอดคล้อง    และทอ้งถิ่น 4.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ ของการจัดอันดับโดย       ขนบธรรมเนียมประเพณี
     จัดการเรียนการสอน ได้อย่าง      กับอัตลักษณ์ของ 3.2) เพิ่มขีดความสามารถ       อย่างมีธรรมาภิบาล University of Indonesia       และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     มีประสิทธิภาพ      มหาวิทยาลัย      ด้านการวิจัยของอาจารย์ 4.3) มีระบบบริหารการเงินอย่างยั่งยืน (UI)
1.3) ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตาม      ให้สามารถทํางานร่วมกับ 4.4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
     ความต้องการของตลาดแรงงาน      นักวิจัยภายนอกทั้งใน       ครบถ้วนถูกต้องและเชื่อมโยง
1.4) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัย      และต่างประเทศ       ครอบคลุมพันธกิจ
     เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 4.5) มีกระบวนการบริหารจัดการ
     และช่วยเหลือสังคม       ที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง

      ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
4.6) มีผลการประเมินประกันคุณภาพ
      อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวทิยาลัยที่ได้รบัการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ  และได้รับการยอมรบัเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10  ของประเทศ  และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 
อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ปรัชญา

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพ  ในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใช้ประโยชน์
     ตามความเหมาะสม
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

TAKASILA
T = Teamwork
A = Advanced Technology
K = Knowledge-Local based

ค่านิยมองค์กร

พันธกิจ
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A = Accountability
S = Student- centered
I = Integrity
L = Learning organization
A = Academic  Networking

เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงกําหนดปร เด็นยทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์

จงกาหนดประเดนยุทธศาสตร  ดงน
1)  ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล
2)  ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3)  ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับชุมชนและสังคม
4)  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหาร ธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนา เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
6)  ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
7)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก กลยุทธ์ ผู้กํากับ เจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2552 2553 2554 

(11 เดือน)
2555 (ร้อยละ) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

1) ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล 35.00
1.1) ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ 6.00

1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.
 2.1)

3 2 5 5 ข้อ 
(5 คะแนน)

3.00 1) พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และได้รับการรับรอง
จากสมาคมวิชาชีพ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
กองทะเบียนฯ

กองทะเบียนฯ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/อาจารย์
ทุกคน

1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 4 2 7 5 ข้อ
(3 คะแนน)

3.00 2) พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็น
ที่พึงพอใจของผู้เรียน  และมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
กองทะเบียนฯ

กองทะเบียนฯ/
สํานักศึกษา
ทั่วไป/กองกิจการ
นิสิต/บัณฑิต
วิทยาลัย

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/ 
ทุกรายวิชา/
อาจารย์ทุกคน

1.2) อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11.00
1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)

- 3 5 5 ข้อ
(5 คะแนน)

3.00 1) พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ให้เป็นที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยจัดการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองทะเบียนฯ/
สํานักศึกษา
ทั่วไป/กองกิจการ
นิสิต/บัณฑิต
วิทยาลัย

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

1.2.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท  และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2)

- - - ระดับ 3.5 3.00 2) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
โดยฉพาะภาษาประเทศอาเซียน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองทะเบียนฯ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

1.2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  (ก.พ.ร.)

- - 72.27 ร้อยละ 60 2.00 3) เพิ่มองค์ควาวมรู้พื้นฐานที่ควรสนับสนุน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ความคิดสร้างสรรค์  และภาษาต่างประเทศ

คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย /ผอ.
สํานักศึกษาทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย/
สํานักศึกษาทั่วไป

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

1.2.4 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ 7)

- - 11.20 ร้อยละ 10 3.00 4) พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ
5) สนับสนุนงบประมาณในการผลิตผลงานวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
อาจารย์ทุกคน

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดําเนินงาน
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก กลยุทธ์ ผู้กํากับ เจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2552 2553 2554 

(11 เดือน)
2555 (ร้อยละ) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

1.3) ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 9.00
1.3.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ  
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ 1)

60.70 72.93 71.07 ร้อยละ 83 3.00 1) สนับสนุนผู้เรียนได้มีโอกาสในการทํางานและสร้างรายได้ตั้งแต่
ขณะเรียน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ

กองแผนงาน ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

1.3.2 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ 3)

85.48 97.83 7.04 
(เกณฑ์

ประเมินใหม่)

ร้อยละ 25 3.00 2) พัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยกําหนดให้มีหลักสูตร/กิจกรรมการ
ทํางานผสมผสานกับการเรียน โดยมุ่งสู่การมีประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการสําหรับผู้เรียนที่ยังไม่
เคยทํางาน ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ปร กอบการ

คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

1.3.3 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์ (สมศ 4)

100 100 19.57
(เกณฑ์

ประเมินใหม่)

ร้อยละ 50 3.00 3) มหาวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรด้านวิชาการ และวิจัยให้
สอดคล้องกับอาชีพต่าง ๆ

คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

4) จัดตั้งกองทุนตั้งตัว  และมีศูนยืบ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพเพื่อ
สนับสนุนการสร้างแรงงานและการประกอบอาชีพของผู้สําเร็จ
การศึกษา
5) ร้างเครือข่ายสังคมและธุรกิจระหว่างเรียน  ผู้สอน  นักวิจัย  
สถาบันการศึกษา และเครือข่ายภายในและภายนอก
6) พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยให้กับนิสิต
7) สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และสิ่งจูงใจสําหรับนิสิตที่
สามารถตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน

8) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่จําเป็น

1.4 เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและช่วยเหลือสังคม 9.00

1.4.1  ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ (สมศ. 16.2)

- - - ระดับ 4.15 2.00 1) ผลิตนิสิตและบัณฑิตที่สอดคล้องตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองทะเบียนฯ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก กลยุทธ์ ผู้กํากับ เจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2552 2553 2554 

(11 เดือน)
2555 (ร้อยละ) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

1.4.2 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)

- 5 7 7 ข้อ 
(5 คะแนน)

2.00 2) จัดให้มีศูนย์ให้คําปรึกษา ศูนย์บริการข่าวสาร แก่นิสิตทั้งใน
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานิสิต

กองกิจการนิสิต/
กองประชาสัมพันธ์ฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร

1.4.3 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 
3.2)

- 5 6 6 ข้อ
(5 คะแนน)

2.00 3) ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม และเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานิสิต

กองกิจการนิสิต/
บัณฑิตวิทยาลัย/
ศูนย์ประกันฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

- 3 5 4 ข้อ 
(4 คะแนน)

2.00 4) จัดทําแผนพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานิสิต

กองกิจการนิสิต ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

1.4.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย
 3ดี (3D) (กระทรวงศึกษาธิการ)

- 5 5 5 ข้อ
(5 คะแนน)

1.00 5) ส่งเสริมการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตทุกระดับ

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานิสิต

กองกิจการนิสิต ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร

6) รณรงค์และสร้างค่านิยมในการเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
และช่วยเหลือสังคม
7) สร้างกระบวนการบริหารจัดการในการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต

8) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์/บุคลากรให้มีความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี

9) บูรณาการการจัดกิจกรรม 3ดี ร่วมกับการจัดกิจกรรมของนิสิต 
 และการจัดการเรียนการสอน

2) ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเ 10.00
2.1) เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 10.00

2.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(สกอ. 5.1)

5 5 5 5 ข้อ
(5 คะแนน)

1.50 1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

2.1.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)

- 5 4 5 ข้อ
(5 คะแนน)

1.50 2) มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัยหรือการ
เรียนการสอน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก กลยุทธ์ ผู้กํากับ เจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2552 2553 2554 

(11 เดือน)
2555 (ร้อยละ) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

2.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ 8)

- - - ร้อยละ 25 2.00 3) ให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายรูปแบบโดยมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาการ และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

2.1.4 ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ 9)

- 4 4 5 ข้อ 
(5 คะแนน)

2.00 4) ส่งเสริมให้คณาจารย์นําความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การผลิตหนังสือ ตํารา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน (สมศ. 18)

- - - 5) ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เน้นการ
ทํากิจกรรมในชุมชน

2.1.5.1  ระดับความสําเร็จของผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

- - - 4 ข้อ
(4 คะแนน)

1.50 6) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
7) ส่งเสริมการดําเนินงานการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

ศูนย์ประกันฯ/
กองกิจการนิสิต 
และทุกคณะวิชา

กองกิจการนิสิต และ
ทุกคณะวิชา

2.1.5.2  ระดับความสําเร็จของผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

- - - 5 ข้อ 
(5 คะแนน)

1.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

ศูนย์ประกันฯ/
กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ/ศูนย์
นวัตกรรมไหม/
โครงการอนุรักษ์
ใบลาน

กองส่งเสริมการวิจัยฯ/
ศูนย์นวัตกรรมไหม/
โครงการอนุรักษ์ใบลาน

3) ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 20.00
3.1) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 16.00

3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 (สกอ. 4.1)

4 5 7 8 ข้อ
(5 คะแนน)

4.00 1) สร้างระบบและกลไกที่สนับสนุนการวิจัย โดยมีการ
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และสะท้อนอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา

3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)

5 3 5 4 ข้อ
(4 คะแนน)

4.00 2) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
อาจารย์ทุกคน

3.1.3 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
 (สมศ 6)

32.64 35.39 17.22 ร้อยละ 20 4.00 3) สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
อาจารย์ทุกคน
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก กลยุทธ์ ผู้กํากับ เจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2552 2553 2554 

(11 เดือน)
2555 (ร้อยละ) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3)

380,317 115,572 4.00 4) พัฒนาระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าไจได้

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
อาจารย์ทุกคน

    3.1.4.1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(บาท/คน)

134,751.52 60,000 5) ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําปใช้ประโยชน์
ได้จริง

    3.1.4.2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (บาท/คน) 77,511.34 50,000
    3.1.4.3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(บาท/คน)

113,480.33 25,000

3.2) เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์ให้สามารถทํางานร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเท 4.00
3.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ 5)

40 37.35 21.09 4.00 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน
2) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับสากล

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
อาจารย์ทุกคน

    3.2.1.1  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.40 ร้อยละ 20 3) เพิ่มงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ในระดับสากล
    3.2.1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 22.52 ร้อยละ 20
    3.2.1.3  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13.70 ร้อยละ 10

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 20.00
4.1) มีกระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยสอดคล้องตามอัตลักษณ์ 3.00

4.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 
1.1)

5 4 5 8 ข้อ
(5 คะแนน)

1.00 1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ  สกอ. และให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถาบัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ

กองแผนงาน/
ศูนย์ประกันฯ

ทุกคณะ/สถาบัน-สํานัก
 และหน่วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท่า

4.1.2 ระดับความสําเร็จของผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ์  (สมศ. 16.1)

- - - 5 ข้อ 
(5 คะแนน)

1.00 2) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และส่งผลสะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

4.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17)

- - - 5 ข้อ 
(5 คะแนน)

1.00 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

4) จัดสรรงบประมาณสําหรับผู้ที่สามารถตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ สมศ.

6) ส่งเสริมให้คณาจารย์แสวงหาแหล่งทุนภายนอก  และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัยให้ทั่วโดยกระจายไปสู่ทุกคณะ
ภาควิชาและตัวบุคคล
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก กลยุทธ์ ผู้กํากับ เจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2552 2553 2554 

(11 เดือน)
2555 (ร้อยละ) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

4.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 3.00
4.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1)

4.5000 5 - 7 ข้อ 
(5 คะแนน)

1.00 1) บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

งานการประชุม ทุกคณะ/สถาบัน-สํานัก
 และหน่วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท่า

4.2.2 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามหน้าที่ของสภา
สถาบัน  (สมศ. 12)

- - - 5 คะแนน 1.00 2) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

งานการประชุม คณะกรรมการสภาฯ

4.2.3  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. 12) (อธิการบดี /คณบดี/
ผู้อํานวยการสถาบัน-สํานัก-ศูนย์ (ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

- - - 5 คะแนน 1.00 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

งานการประชุม อธิการบดี /คณบดี/
ผู้อํานวยการสถาบัน-
สํานัก-ศูนย์ (ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ

4.3) มีระบบบริหารการเงินอย่างยั่งยืน 4.00
4.3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 5 5 6 7 ข้อ

(5 คะแนน)
1.00 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

2) พัฒนาการบริหารจัดการด้านรายได้
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ

กองแผนงาน/ 
กองคลังฯ/สํานัก
ตรวจสอบภายใน

ทุกคณะ/สถาบัน-สํานัก
 และหน่วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท่า

4.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/
 ภาพรวม/ เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 
2555 (ก.พ.ร.)

51.94 34.77 1.00 3) พัฒนาการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย 
4) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของการจัดการศึกษา

4.3.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

60.67 ร้อยละ 78 รองอธิ การบด ี
ฝ่ายอํานวยการ

กองคลังฯ ทุกหน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบลงทุน (งบ
แผ่นดิน)

4.3.2.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

56.39  ร้อยละ 95 รองอธิ การบด ี
ฝ่ายอํานวยการ

กองคลังฯ ทุกหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

4.3.2.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน

- 15.22 ร้อยละ 100 รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองคลังฯ ทุกหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

4.3.2.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุน
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

- 56.41 ร้อยละ 
100

รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองคลังฯ ทุกหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก กลยุทธ์ ผู้กํากับ เจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2552 2553 2554 

(11 เดือน)
2555 (ร้อยละ) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

4.3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2 4.60 1 ระดับ 5 1.00 รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองคลังฯ ทุกหน่วยงาน

4.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินฝากของมหาวิทยาลัย - - 22 ล้าน 25 ล้าน 1.00 รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองคลังฯ กองคลังฯ

4.4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้องและเชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ 2.00
4.4.1 ระดับความสําเร็จของห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)

- 4 5 7 ข้อ
 (5 คะแนน)

1.00 1) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านกายภาพให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

ผอ. สํานักศึกษา
ทั่วไป

2) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการห้องสมุด และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

4.4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ. 7.3)

- 5 5 5 ข้อ
(5 คะแนน)

1.00 3) มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย และครบถ้วนทุก
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่สามารถเชื่อมโยง ถึง
กันได้
4) ส่งเสริมให้มีการสํารวจข้อมูลและทํางานวิจัยสถาบัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ

สํานักคอมฯ /กอง
แผนงานฯ / กอง
ส่งเสริมการวิจัย
ฯ/กองคลังฯ/ 
กองทะเบียนฯ

สํานักคอมฯ /กอง
แผนงานฯ / กอง
ส่งเสริมการวิจัยฯ/ 
กองคลังและพัสดุ/กอง
ทะเบียนฯ

4.5)  มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 6.00
4.5.1 ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)

- 3 4 7 ข้อ 
(5 คะแนน)

1.00 1) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) ปรับระบบการประเมินบุคคล

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/หน่วยงาน

4.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2)

33.88 44.42 44.56 ร้อยละ 48 0.50 3) พัฒนาระบบการสรรหา การพัฒนา การเข้าสู่ตําแหน่ง  
การพ้นจากตําแหน่ง

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
อาจารย์ทุกคน

4.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มมส)

- - 5.17 ร้อยละ 6 0.50 4) สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อและการไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา

4.5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
 (สกอ. 2.3)

19.98 21.59 21.61 ร้อยละ 60 0.50 5) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ
6) จัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่คณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
อาจารย์ทุกคน

สํานักคอมฯ/ สํานัก
วิทยบริการ/ สํานัก
ศึกษาทั่วไป/ กอง
อาคารฯ / กอง
ทะเบียนฯ/ กอง
กิจการนิสิตฯ

สํานักคอมฯ/ สํานักวิทย
บริการ/ สํานักศึกษา
ทั่วไป/ กองอาคารฯ / 
กองทะเบียนฯ/ กอง
กิจการนิสิตฯ
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก กลยุทธ์ ผู้กํากับ เจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2552 2553 2554 

(11 เดือน)
2555 (ร้อยละ) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

4.5.5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มมส)

- - 0.66 ร้อยละ 12 0.50 7) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา

4.5.6 ระดับคุณภาพของผลการพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14) - - - ระดับ 5 1.00 8) พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ

กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
อาจารย์ทุกคน

4.5.7 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง (สกอ. 
7.4)

5 5 4 6 ข้อ
(5 คะแนน)

1.00 รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ

กองแผนงาน ทุกหน่วยงาน

4.5.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ (สกอ. 7.2)

5 5 5 5 ข้อ
(5 คะแนน)

1.00 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ

ทุกคณะ/สถาบัน-สํานัก
 และหน่วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท่า

4.6) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2.00
4.6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ. 9.1)

4 4 5 8 ข้อ 
(4 คะแนน)

1.00 1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
2) พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/ทุกคน

4.6.2 ระดับคุณภาพของผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2554 รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15)

2.63 4.12 - ระดับ 4.51 1.00 3) บูรณาการการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ
ภายนอก

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

ศูนย์พัฒนาและ
ประกันฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกคน

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

5)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00
5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 5.00

5.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล (มมส) 1 4 3 ระดับ 5 2.50 1) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยตรง
กลุ่มเป้าหมาย

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ

กลุ่มงานวิเทศ
สัมพันธ์ฯ

ทุกคณะ

5.1.2 ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลสากลที่
ได้รับการยอมรับในอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มมส)

1 5 5 2.50 2) การเสริมสร้างความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนทางด้านการ
เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการ
พัฒนาบุคลากรกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในต่างประเทศ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ

กลุ่มงานวิเทศ
สัมพันธ์ฯ

ทุกคณะ

3) พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยทุกด้าน ให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล

ระดับ 5
(ได้รับการจัด
อันดับดีขึ้น)
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก กลยุทธ์ ผู้กํากับ เจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2552 2553 2554 

(11 เดือน)
2555 (ร้อยละ) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

6) ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 5.00
6.1) เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  ของการจัดอันดับโดย  University of Indonesia (UI) 5.00

6.1.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ประโยชน์จากขยะ (มมส) - - - 5 ข้อ
(5 คะแนน)

1.00 1) ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกของบุคลากร และนิสิต ในการพัฒนา 
รักษา ระบบกายภาพและสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ

รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองอาคารฯ ทุกหน่วยงาน

6.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัย (มมส)

- - - 5 ข้อ
(5 คะแนน)

1.00 2) พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองอาคารฯ ทุกหน่วยงาน

6.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ระบบกายภาพ  (มมส)

- - - 5 ข้อ
(5 คะแนน)

1.00 3) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองอาคารฯ ทุกหน่วยงาน

6.1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อ
สภาพแวดล้อมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย (มมส)

- - - ระดับ 4.51 1.00 รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองอาคารฯ ทุกหน่วยงาน

6.1.5 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมและระบบกายภาพของ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Green University 
Ranking  (มมส)

- - - ได้รับการ
จัดอันดับ 
จาก GUR

1.00 รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองอาคารฯ ทุกหน่วยงาน

7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 5.00

7.1) เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ 5.00

7.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 
6.1)

5 5 4 5 ข้อ 
(5 คะแนน)

1.50 1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิขาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/
ทุกหลักสูตร/
อาจารย์ทุกคน

7.1.2 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ 10)

5 - - 5 ข้อ 
(5 คะแนน)

1.50 2) บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิขาการฯ

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ

ทุกคณะ

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปวัฒนธรรม (สมศ. 11)

- - - 5 ข้อ 
(5 คะแนน)

2.00 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา และรักษาภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เป็นพื้นที่
ทางวัฒนธรรม

รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

กองอาคารฯ ทุกคณะ

ตัวชี้วัด  56  ตัวชี้วัด 100.00
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โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ  พ ศ 2555ประจาปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม



ประมาณการรายจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์

งบแผ่นดิน งบรายได้ กองทุน รวม
1 ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัด

อันดับสากล
       295,290,000        929,680,000          39,610,000 1,264,580,000       

2 ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6,000,000                    29,960,000  - 35,960,000           

3 ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม          17,958,500          84,720,000            6,160,000 108,838,500         
4 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย
496,745,200              952,300,000 125,810,000       1,574,855,200       

5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล

 -          34,220,000  - 34,220,000           

6 ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 134,902,900                18,580,000  - 153,482,900         
7 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน
10,852,800                  17,520,000              160,000 28,532,800           

รวมทั้งสิ้น 961,749,400      2,066,980,000   171,740,000      3,200,469,400       

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ (บาท)
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2555 แผ่นดิน  รายได้  กองทุน รวม

1) ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล 295.29 929.68     39.61    1,264.58
1.1) ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ 

1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ. 2.1)

5 ข้อ 
(5 คะแนน)

1) พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกในการการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และ
ได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ

1) โครงการจัดทําหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)
2) โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา

1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
(สกอ. 2.6)

5 ข้อ
(3 คะแนน)

3) การปรับหลักสูตรวิชาชีพตามข้อตกลงใน 8 สาขาวิชาชีพหลัก 
คือ วิศวกรรม  พยาบาล  สถาปัตยกรรม  การสํารวจ  แพทย์  
ทันตแพทย์ บัญชี และท่องเที่ยว

4) โครงการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

6) โครงการส่งเสริมการได้ใบประกอบวิชาชีพ
7) โครงการครูคลังสมอง
8) โครงการ MSU Camp เพื่อค้นหาเด็กเก่งและดีเข้าสู่มหาวิทยาลัย
9) โครงการโรงเรียนสัมพันธ์

1.2) อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1) พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ให้เป็นที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยจัดการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 
การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ คุณธรรม และ
จริยธรรม

1) โครงการแลกเปลี่ยนรู้รู้การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม
2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3) โครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมของผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

1.2.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท  และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (สม
ศ. 2)

ระดับ 3.5 2) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ โดยฉพาะภาษาประเทศอาเซียน

4) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
5) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ (ล้านบาท)

2) พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน  และมีหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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1.2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
 (ก.พ.ร.)

ร้อยละ 60 3) เพิ่มองค์ควาวมรู้พื้นฐานที่ควรสนับสนุน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความคิดสร้างสรรค์  และ
ภาษาต่างประเทศ

6) โครงการตรวจสอบหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ
7) โครงการดําเนินการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
ทดสอบศักยภาพทางภาษาสําหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป

1.2.4 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ 7)

ร้อยละ 10 4) พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ
5) สนับสนุนงบประมาณในการผลิตผลงานวิชาการ

8) โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา 
9) โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อทักษะวิชาชีพ
10) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย กับต่างประเทศ
11) โครงการส่งเสริมการผลิตหนังสือตํารา/บทความทางวิชาการ

1.3) ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.3.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ทําหรือ  ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ 1)

ร้อยละ 83 1) สนับสนุนผู้เรียนได้มีโอกาสในการทํางานและสร้าง
รายได้ตั้งแต่ขณะเรียน

1) โครงการส่งเสริมการมีงานทําให้แก่นิสิต
2) โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพสัญจรสู่คณะ

1.3.2 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ 3)

ร้อยละ 25 2) พัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยกําหนดให้มีหลักสูตร/
กิจกรรมการทํางานผสมผสานกับการเรียน โดยมุ่งสู่การ
มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ โดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการสําหรับผู้เรียนที่ยังไม่เคยทํางาน ต้องได้รับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

3) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) โครงการสกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
5) โครงการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
6) จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพ
7) โครงการกองทุนตั้งตัวได้  (สกอ.)

1.3.3 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ (สมศ 4)

ร้อยละ 50 3) มหาวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรด้านวิชาการ และวิจัย
ให้สอดคล้องกับอาชีพต่าง ๆ

8) โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนิสิต
9) สร้างเครือข่ายสังคมและธุรกิจระหว่างเรียน

4) จัดตั้งกองทุนตั้งตัว  และมีศูนยืบ่มเพาะผู้ประกอบ
อาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างแรงงานและการประกอบ
อาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา

10) โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมควาวมพร้อมในการก้าวสู่
ตลาดแรงงาน
11) โครงการความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม

5) ร้างเครือข่ายสังคมและธุรกิจระหว่างเรียน  ผู้สอน  
นักวิจัย  สถาบันการศึกษา และเครือข่ายภายในและ
ภายนอก

12) โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
13) โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยให้แก่นิสิต

6) พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยให้กับนิสิต 14) โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
7) สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และสิ่งจูงใจสําหรับ
นิสิตที่สามารถตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน

15) โครงการส่งนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นไปทําวิจัยระยะสั้น
ต่างประเทศ
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8) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่จําเป็น

16) โครงการครูคลังสมอง  (สกอ.)
17) โครงการทดสอบทักษาภาษาต่างประเทศ/ทักษะ IT

1.4 เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและช่วยเหลือสังคม
1.4.1  ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2)

ระดับ 
4.15

1) ผลิตนิสิตและบัณฑิตที่สอดคล้องตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

1) โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์
2) โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน (ปั้นกาวน์ฯ)

1.4.2 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)

7 ข้อ 
(5 คะแนน)

2) จัดให้มีศูนย์ให้คําปรึกษา ศูนย์บริการข่าวสาร แก่
นิสิตทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

3) โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์สู่การเป็นผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่
เพื่อมหาชน

1.4.3 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
 (สกอ. 3.2)

6 ข้อ
(5 คะแนน)

3) ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม
 และเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

5) โครงการพัฒนาคุณลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
6) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

4 ข้อ 
(4 คะแนน)

4) จัดทําแผนพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

7) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิตฐ ุ ุ ุ

1.4.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผู้เรียนตาม
นโยบาย 3ดี (3D) (สกอ 10.2)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

5) ส่งเสริมการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตทุกระดับ

8) โครงการเสวนาการจัดการความรู้ด้านจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา(ระดับอุดมศึกษา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

6) รณรงค์และสร้างค่านิยมในการเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และช่วยเหลือสังคม

9) โครงการ มมส  ร่วมใจห่วงใยชุมชน (1 คณะ 1 หมู่บ้าน)
10) โครงการพัฒนาผู้นําตามธรรมชาติ  (สกอ.)

7) สร้างกระบวนการบริหารจัดการในการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต

11) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบําเพ็ญประโยชน์ ผ่านกิจกรรมนิสิต

8) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์/บุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี

12) โครงการธรรมะในสถานศึกษา
13) โครงการ 3D

9) บูรณาการการจัดกิจกรรม 3ดี ร่วมกับการจัดกิจกรรม
ของนิสิต  และการจัดการเรียนการสอน

14) การบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นิสิต

2) ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6.00 29.96    − 35.96
2.1) เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม (สกอ. 5.1)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ

1) พัฒนาระบบงานบริการวิชาการ
2) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

2.1.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

2) มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัย
หรือการเรียนการสอน

3) โครงการให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและชุมชน
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2.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ 8)

ร้อยละ 25 3) ให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายรูปแบบโดยมี
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาการ และตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน

4) โครงการส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
เน้นการทํากิจกรรมในชุมน
5) โครงการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ
เครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

2.1.4 ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ 9)

5 ข้อ 
(5 คะแนน)

4) ส่งเสริมให้คณาจารย์นําความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การผลิต
หนังสือ ตํารา

6) โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังภาคเอกชน
7) โครงการผนึกกําลังร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในอาเซียน

2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน (สมศ. 18)

5) ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
เน้นการทํากิจกรรมในชุมชน

8) โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน
9) โครงการ 1 หลักสูตร 1 โรงเรียน/วัด/ชุมชน/ภูมิปัญญา

2.1.5.1  ระดับความสําเร็จของผลการชี้นํา
และ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของ
สถาบันประเด็นการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สมศ. 

)

4 ข้อ
(4 คะแนน)

6) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
7) ส่งเสริมการดําเนินงานการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

10) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผลงานวิจัย (สกอ.)
11) โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมไหม
12) โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13) UBI

2.1.5.2  ระดับความสําเร็จของผลการชี้นํา
และ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ของ
สถาบันประเด็นความคิดสร้างสรรค์ (สมศ. 
18 2)

5 ข้อ 
(5 คะแนน)

14) ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
15) โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชน
16) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ

3) ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 17.96 84.72    6.16     108.84

3.1) มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)

8 ข้อ
(5 คะแนน)

1) สร้างระบบและกลไกที่สนับสนุนการวิจัย โดยมี
การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และสะท้อนอัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบัน

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
2) โครงการวิจัยศัยกภาพพื้นที่ (จังหวัด)
3) โครงการวิจัยศักยภาพเพื่นที่ต่างประเทศ (ASEAN+6)

3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)

4 ข้อ
(4 คะแนน)

2) ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําป
ใช้ประโยชน์ได้จริง

4) โครงการวิจัยตามนโยบายที่สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

3.1.3 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ (สมศ 6)

ร้อยละ 20 3) สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ เพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ

6) โครงการบริหารการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศ
7) โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2555 แผ่นดิน  รายได้  กองทุน รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)

3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3)

4) พัฒนาระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าไจได้

8) โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับคณาจารย์และ
บุคลากร
9) โครงการวิจัยนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่

    3.1.4.1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (บาท/คน)

60,000 6) ส่งเสริมให้คณาจารย์แสวงหาแหล่งทุนภายนอก  
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัยให้ทั่วโดย
กระจายไปสู่ทุกคณะภาควิชาและตัวบุคคล

10) โครงการวิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่พาณิชย์
11) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
12) โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชน/สังคม

    3.1.4.2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(บาท/คน)

50,000 5) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์

    3.1.4.3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (บาท/คน)

25,000

3.2) เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์ให้สามารถทํางานร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
3.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ 5)

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน
2) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับสากล

1) โครงการศิลปะการแสดงวิจัย งานสร้างสรรค์ และวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาการ

    3.2.1.1  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ร้อยละ 20 3) เพิ่มงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ในระดับ
สากล

2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

    3.2.1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 20 3)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

    3.2.1.3  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ร้อยละ 10 4) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

3.2.2 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ 7)

ร้อยละ 10

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 496.75 952.30  125.81  1,574.85
4.1) มีกระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยสอดคล้องตามอัตลักษณ์

4.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน
 (สกอ. 1.1)

8 ข้อ
(5 คะแนน)

1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ  
สกอ. และให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และจุดเน้นของ

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ขององค์กร
3) โครงการสัมมนามหาวิทยาลัยและทบทวนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

4) จัดสรรงบประมาณสําหรับผู้ที่สามารถตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ตาม
เกณฑ์ สมศ.
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณ (ล้านบาท)

4.1.2 ระดับความสําเร็จของผลการบริหารสถาบัน
ให้เกิดอัตลักษณ์  (สมศ. 16.1)

5 ข้อ 
(5 คะแนน)

4) โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555

5 ข้อ 
(5 คะแนน)

5) โครงการกํากับติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการด้วยระบบ ISO 9001
 : 2008

4.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
4.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผู้นํา
ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
(สกอ. 7.1)

7 ข้อ 
(5 คะแนน)

1) บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ
2) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1) ระบบและกลไกการสรรหาผู้นํา
2) โครงการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ
3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

2) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และส่งผลสะท้อน
เอกลักษณ์ของสถาบัน4.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาตาม

จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน (สมศ. 17)

4.2.2 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามหน้าที่
ของสภาสถาบัน  (สมศ. 12)

5 คะแนน 4) โครงการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.2.3  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  (สมศ. 12) 
(อธิการบดี /คณบดี/ผู้อํานวยการ(สถาบัน-สํานัก-
ศูนย์) /ผู้จัดการ)

5 คะแนน 5) การติดตามและประเมินผลงานผู้บริหาร
6) โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารฯ

4.3) มีระบบบริหารการเงินอย่างยั่งยนื 
4.3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(สกอ. 8.1)

7 ข้อ
(5 คะแนน)

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
2) พัฒนาการบริหารจัดการด้านรายได้

1) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย
2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านรายได้

4.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน/ ภาพรวม/ เงินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (ก.พ.ร.)

3) พัฒนาการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย 
4) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของการจัด
การศึกษา

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลด้านการเงิน
5) จัดทําแผนการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณ

4.3.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 78

4.3.2.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม

 ร้อยละ 95
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4.3.2.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

ร้อยละ 100

4.3.2.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

ร้อยละ 100

4.3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต

ระดับ 5

4.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินฝากของ
มหาวิทยาลัย

25 ล้าน

4.4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้องและเชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ
4.4.1 ระดับความสําเร็จของห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)

7 ข้อ
 (5 ะแนน)

1) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้าน
กายภาพให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

1) โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา (สกอ.)
2) โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบ ICT  (สกอ.)

4.4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ. 7.3)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

2) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการห้องสมุด และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน

3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
4) โครงการวิจัยสถาบัน

3) มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย และครบถ้วน
ทุกยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่สามารถ
เชื่อมโยง ถึงกันได้

5) โครงการสํารวจข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามนโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4) ส่งเสริมให้มีการสํารวจข้อมูลและทํางานวิจัยสถาบัน

4.5)  มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
4.5.1 ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)

7 ข้อ 
(5 คะแนน)

1) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 1) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2) โครงการเตรียมความพร้อมการสู่เข้าตําแหน่งบริหาร

4.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก (สกอ. 2.2)

ร้อยละ 48 2) พัฒนาระบบการสรรหา การพัฒนา การเข้าสู่
ตําแหน่งการพ้นจากตําแหน่ง

3) โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ครบกําหนดขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ

4.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มมส)

ร้อยละ 6 3) สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อและการไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

4) โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหน่ง
ของสายสนับสนุน

4.5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ (สกอ. 2.3)

ร้อยละ 60 4) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ
5) สนับสนุนงบประมาณในการผลิตผลงานวิชาการ

5) โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
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4.5.5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มมส)

ร้อยละ 12 6) จัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่คณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ

6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบระบบการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

4.5.6 ระดับคุณภาพของผลการพัฒนาคณาจารย์ 
(สมศ. 14)

ระดับ 5 7) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

7) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสายสนับสนุน

4.5.7 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง 
(สกอ. 7.4)

6 ข้อ
(5 คะแนน)

8) พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ

4.5.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

4.6) มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4.6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

8 ข้อ 
(4 คะแนน)

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง

1) โครงการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) และการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)

ระดับ 5 2) พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา

2) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมิน

3) บูรณาการการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประกันคุณภาพภายนอก

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนําใช้กับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

4) ส่งเสริมให้มีการนําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมา
ใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษา

5) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6) โครงการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษ 2554

5) เชื่อมโยงผลประกันคุณภาพกับผลประเมินบุคคล 7) โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม

5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล − 34.22    − 34.22
5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

5.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่
สากล (มมส)

ระดับ 5 1) เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการเข้า
มาศึกษาในมหาวิทยาลัย

1) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยตรง
กลุ่มเป้าหมาย

2) เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่
จบจากมหาวิทยาลัย

2) โครงการสร้างจุดเด่นเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย
3) โครงการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันวิชาชีพ
่3) ชุมชนและสังคมให้การยอมรับในศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย
4) โครงการสนับสนุนการศึกษาหรือสวัสดิการอื่นๆ
5) โครงการสร้างความเชื่อมโยงให้กับผู้ปกครอง

4.6.2 ระดับคุณภาพของผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 รับรองโดยต้น
สังกัด (สมศ. 15)

5.1.2 ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก
ฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับในอันดับที่ดีขึ้น
จากปีที่ผ่านมา (มมส)

ระดับ 5
(ได้รับการจัด
อันดับดีขึ้น)
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6) โครงการสนับสนุนให้นิสิตเข้าไปฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภาคธุรกิจ

7) โครงการสนับสนุนนิสิตทํากิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชนและสังคม
8) กิจกรรมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา
9) โครงการสร้างความได้เปรียบให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
10) ประชาสัมพันธ์ความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
11) โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการในระดับภูมิภาคและประเทศ

12) โครงการเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของสภาวิชาชีพ

13) โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ 
กับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียง

14) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก (สกอ.)

6) ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 134.90 18.58    − 153.49

6.1) เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  ของการจัดอันดับโดย  University of Indonesia (UI)

6.1.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ประโยชน์จาก
ขยะ (มมส)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

1) โครงการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ประหยัดพลังงาน

6.1.2 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัย (มมส)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

6.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และระบบกายภาพ  (มมส)

5 ข้อ
(5 คะแนน)

3) โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียนในมหาวิทยาลัย
4) โครงการทบทวนแผนแม่บทการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

6.1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อ
สภาพแวดล้อมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย 
(มมส)

ระดับ 4.51 5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
6) โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลด
ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์

1) ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกของบุคลากร และนิสิต ใน
การพัฒนา รักษา ระบบกายภาพและสภาพแวดล้อมให้
เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2) พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
3) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ 2555 แผ่นดิน  รายได้  กองทุน รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)

6.1.5 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมและระบบ
กายภาพของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก 
Green University Ranking  (มมส)

ได้รับการจัด
อันดับ จาก 

GUR

7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสีย
8) โครงการพัฒนาอาคารเรียนให้เป็น Green Building
9) โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อ
สภาพแวดล้อมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย

7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10.85 17.52    0.16     28.53

7.1) เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สกอ. 6.1)

5 ข้อ 
(5 คะแนน)

1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

1) โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน/การวิจัยเพื่อ
การทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

็ ้ ้ โ ใ ้ ใ ใ7.1.2 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ 10)

5 ข้อ 
(5 คะแนน)

2) บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

2) โครงการปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปวัฒนธรรม (สมศ. 11)

5 ข้อ 
(5 คะแนน)

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา และ
รักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม

3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม
4) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

4) ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ

5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนและ
ท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

6)โครงการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
7) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
8) โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัด  56  ตัวชี้วัด 961.75  2,066.97    171.75 3,200.47
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ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะผู้จัดทํา

คณะกรรมการอํานวยการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์  ดร.ปรีชา  ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ

รักษาการผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูล / จัดทํารูปเล่ม
นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววาสนา ปาปะตัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจรัญ รัตนทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปีที่พิมพ์
 ตุลาคม 2554
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