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สภาพปจจุบันและปญหาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไดดําเนินงานตามพันธกิจ และภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษามาเปนเวลากวา 40 ป  ตั้งแตชวงเริ่มแรกในฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา

มหาสารคาม ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม  และไดรับการจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537  ในชวงเวลา 18 ปที่ผานมา

มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานใหมเพ่ือตอบสนองตอความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของทองถ่ินอยางตอเนื่อง  และในป พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาสังคม  โดยมหาวิทยาลัยไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยมากข้ึน  โดยไดริเริ่มโครงการการเสริมสรางชุมชนเข็มแข็ง โครงการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการพัฒนาเอกลักษณของสถาบันเชนเดิม โดยเนนการพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยไดดําเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนตอเนื่องจาก

บทนํา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในการพัฒนาเอกลักษณของสถาบันเชนเดิม โดยเนนการพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยไดดําเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนตอเนื่องจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2554 และมีการริเริ่มโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งผลิตภัณฑเชิงพาณิชยโครงการหนึ่งชมรมหนึ่งชุมชน

ซึ่งการดําเนินงานนั้นมหาวิทยาลัยใหทุกคณะ/หนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในศาสตรหรือสาขาวิชาที่มีความถนัดและนําเอาองคความรูตางๆ ไปชวยพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืนและสามารถพ่ึงพา

ตนเองได  พรอมกันนี้  มหาวิทยาลัยยังพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเขาสูอาเซียนในป  2015  โดยมหาวิทยาลัยเนนพัฒนาจัดการเรียนการสอนใน 6 สาขาวิชาเปนอันดับแรกๆ ประกอบดวย

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรฯ วิศวกรรมศาสตร พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร  การบัญชีฯ และสาขาเก่ียวกับงานสํารวจสําหรับสาขาวิชาอ่ืนๆ  เนนสงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยสอดแทรก

ในการสอน  พรอมกันนี้มหาวิทยาลัยไดสงเสริมการพัฒนานิสิตของประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชาคมโลก โดยไดจัดการศึกษาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และพัฒนาสาขาวิชาดานศึกษาศาสตร   ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีความเปนสหศาสตรมุงเนนการวิจัยใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานจริงในทองถ่ิน  เสริมสรางประสบการณ

ในวิชาชีพ  โดยรวมมือกับสถานปฏิบัติการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งมุงใหเกิดการจัดการศึกษาระดับนานาชาติดวย

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น  20 หนวยงาน  ประกอบดวย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะการบัญชี

และการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรผังเมืองและนฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร และการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรผังเมืองและนฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  คณะแพทยศาสตร  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  วิทยาลัยดุริยางคศิลป  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 

(สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ)  และคณะวัฒนธรรมศาสตร  

ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยชวงแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดานการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเปดสอนทั้งสิ้น 170 หลักสูตร แบงไดดังนี้

ระดับปริญญาตรี 86 หลักสูตร (รอยละ 50.58)  ระดับปริญญาโท 55 หลักสูตร (รอยละ 32.35)  และระดับปริญญาเอก 29 หลักสูตร (รอยละ 17.06)  เปนหลักสูตรภาษาไทย 164 หลักสูตร (รอยละ 96.47)  

หลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร (รอยละ 3.53)  ขอมูลนิสิต ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555  มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 44,760 คน  โดยเปนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 37,165 คน (รอยละ 86.50)  ระดับปริญญาโท จํานวน 

6,421 คน (รอยละ 14.35) และระดับปริญญาเอก จํานวน 1,154  คน (รอยละ 2.58)

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555)  มีบุคลากรทั้งสิ้น 3,214 คน  แบงเปนสายวิชาการ 1,139 คน (รอยละ 35.44)  สายสนับสนุน 2,075 คน (รอยละ 64.56)  จําแนกเปน

ขาราชการสายบริหาร 13 คน (รอยละ 0.40)  ขาราชการสายวิชาการ 251 คน (รอยละ 7.81)  ขาราชการสายวิชาชีพ/เชี่ยวชาญ 139 คน (รอยละ 4.32) ขาราชการสายทั่วไป  4 คน  (รอยละ 0.12) พนักงานวิชาการ

788 คน  (รอยละ 24.52)  พนักงานปฏิบัติการ  544 คน (รอยละ 16.93)  พนักงานราชการ  5 คน (รอยละ 0.16)  ผูเชี่ยวชาญ 100 คน (รอยละ 3.11)  ลูกจางประจํา 38 คน (รอยละ 1.18) ลูกจางชั่วคราว 1,332 คน

(รอยละ 41.44)  จําแนกจํานวนบุคลากรตามตําแหนงทางวิชาการ  ศาสตราจารย 1 คน  (รอยละ 0.10) รองศาสตราจารย 42 คน (รอยละ 4.04) ผูชวยศาสตราจารย 168 คน (รอยละ 16.17) และอาจารย 828 คน
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(รอยละ 79.69) และจําแนกเปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 519 คน (รอยละ 45.57) วุฒิปริญญาโท 546 คน (รอยละ 47.94) วุฒิปริญญาตรี 73 คน (รอยละ 6.40)  และวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 1 คน  (รอยละ 0.09)

การวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  มหาวิทยาลัยไดทบทวนผลการดําเนินงาน โดยไดนําผลการประเมินภายนอกรอบสาม  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2554  ผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555  ผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตรและจุดเนนของสถาบันมาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม  เพ่ือวางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ

 พ.ศ. 2554  ซึ่งผลการวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัย  ดังนี้

จุดแข็ง จุดออน

1. การจัดการเรียนการสอน 1.  การจัดการเรียนการสอน1. การจัดการเรียนการสอน 1.  การจัดการเรียนการสอน

1.1 มหาวิทยาลัยมีคณาจารยที่มีประสบการณ ความรูความสามารถ  และความเชี่ยวชาญ 1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2555  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

     ดานวิชาชีพ เปนที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ  และนานาชาติ            ระดับอุดมศึกษายังไมครบทุกหลักสูตร 

1.2 มีพ้ืนที่สําหรับการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ดานศิลปวัฒนธรรม สําหรับนิสิตอยาง 1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรยังไมไดรับการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ

     เหมาะสม            สัตวแพทยสภากําหนด  

    1.3 บัณฑิตมีความรูความสามารถ ขยัน ออนนอมถอมตน และเขากับสังคมไดดี 1.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยยังไมครอบคลุมการผลิตบัณฑิตสูตลาดแรงงาน

1.4 คณาจารยมีความทุมเทและอุทิศตนใหกับสถาบันทั้งในดานการเรียนการสอนการฝกงาน            ในระดับอาเซียน  

     การบริการวิชาการกับชุมชน      1.4  ยังมีหลักสูตรที่ไมผานเกณฑประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน

1.5 มีหลักสูตรที่สอดคลองและตอบสนองตอความตองการของชุมชน       ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.6 มีการสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต โดยสนับสนุน

     ใหมีการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ และมีการจัดทําวารสารที่ไดรับ     ใหมีการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ และมีการจัดทําวารสารที่ไดรับ

     การรับรอง เพ่ือรองรับการตีพิมพผลงาน  

1.7 มีเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากําหนดใหนิสิตทุกคนตองตีพิมพผลงาน

  วิทยานิพนธ  เพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษา

2. การวิจัย 2.  การวิจัย

2.1 มีกระบวนการพัฒนางานวิจัยที่เปนระบบ 2.1 การบูรณาการงานวิจัยหรือองคความรูในการสรางนวัตกรรมใหมยังอยูในเกณฑต่ํา

2.2 มีกระบวนการจัดการความรูจากงานวิจัยที่เปนระบบ ประกอบดวย มีการสนับสนุน 2.2 คณะบางคณะขาดการติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการสนับสนุน 

          การตีพิมพเผยแพรการคัดสรรผลงานวิจัยเพ่ือสังเคราะหเผยแพรแกประชาชนทั่วไป            ดานทรัพยากร  และงบประมาณดานงานวิจัย

         เพ่ือใชประโยชนรวมทั้งการสนับสนุนการคุมครองสิทธิ์งานวิจัย 2.3 บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงยังมีนอย
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จุดแข็ง จุดออน

2.3 มีผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนที่สอดคลองกับอัตลักษณ และเอกลักษณ 2.4 ผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนเปนผลงานวิจัยของบุคลากรกลุมเดิมๆ ทุกป และมีสัดสวนเพียง 1 ใน 4

     ของมหาวิทยาลัย          ของบุคลากรทั้งหมด

2.4 หลายคณะมีโครงการวิจัยที่มีคุณคาอยางยิ่งในการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน

      และสังคม  ทําใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดมากยิ่งข้ึน 

3. การบริการวิชาการ 3.  การบริการวิชาการ

3.1 มีนโยบายที่ชัดเจนในการใหบริการวิชาการแกสังคม  เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 3.1 การบูรณาการกิจกรรมการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยยังไมครอบคลุม

       เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน   โดยกําหนดแผนกลยุทธภายใต        ทุกหลักสูตร

     โครงการ   "หนึ่งคณะหนึ่งชุมชน"  ในปการศึกษา 2554  โดยมีการบูรณาการ

     เขากับการจัดการเรียนการสอนการวิจัย   มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากชุมชน     เขากับการจัดการเรียนการสอนการวิจัย   มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากชุมชน

    และมีการตอยอด โครงการใหมี ความตอเนื่องและยั่งยืน ในปการศึกษา 2555 

    ขยายเปนโครงการ "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" 

3.2 อาจารยมีความเขมแข็งในการดําเนินงานและไดรับการยอมรับจากชุมชนน

     การบริการวิชาการ

3.3 มีการดําเนินงานบริการวิชาการสูสังคมที่สอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณ

     ของสถาบันและไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนอันดับหนึ่ง

     ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1 มีการทําวิจัยเพ่ือสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนที่ยอมรับในระดับทองถ่ินระดับชาติ 4.1 การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน และการวิจัย4.1 มีการทําวิจัยเพ่ือสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนที่ยอมรับในระดับทองถ่ินระดับชาติ 4.1 การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน และการวิจัย

     และนานาชาติ         ยังไมครอบคลุมทุกหลักสูตร

4.2 มีสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (ใบลาน)  ที่สามารถเปนองคกรหลักในการ

     ขับเคลื่อนภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับคณะและหนวยงานภายใน

     และภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.3 อาจารย  บุคลากรและนิสิตใหความรวมมือกันในการดูแลสงเสริมและสนับสนุน

     ดานศิลปวัฒนธรรมโดยการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี

4.4 มีการทํานุบํารุงและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และนําไปบูรณาการกับศาสตรตาง ๆ
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จุดแข็ง จุดออน

5. การบริหารจัดการ 5.  การบริหารจัดการ

     5.1 สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมีการกําหนดทิศทาง  การกํากับติดตาม  แผนบริหาร 5.1 จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอย

            และการดําเนินกิจการ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 5.2 การเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนการเบิกจายที่สํานักงบประมาณกําหนด

          ไดหลากหลายวิธี 5.3 มหาวิทยาลัยยังไมสามารถถายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสูคณะวิชาอยางทั่วถึงตามระบบ PDCA 

     5.2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารหลายดานทั้งระบบการเงิน  การเรียนการสอน 5.4 ขาดการประเมินผูบริหารทุกระดับใหครบถวนโดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ

          การวิจัย และการบริหารจัดการ  และมีการประเมิน ความพึงพอใจของผูใชระบบตางๆ 5.5 มหาวิทยาลัยยังขาดแผนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน

5.3 กระบวนการพัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาและ           และขาดการกําหนดเปาหมายและคาเปาหมายดวยการวิเคราะหอัตรากําลัง

          มีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถดําเนินการไดครบถวนตามแผน      ที่ตองการใหสอดคลองกับหลักสูตรที่เปดสอนและจํานวนนิสิตที่รับเขา

5.4 การกําหนดนโยบาย " 1 หลักสูตร 1 ชุมชน"  นับวามีความโดดเดนและสะทอนอัตลักษณ 5.6 ระบบการเฝาระวังและปองกันการเกิดเหตุการณที่เปนอันตรายตอชีวิตและ5.4 การกําหนดนโยบาย " 1 หลักสูตร 1 ชุมชน"  นับวามีความโดดเดนและสะทอนอัตลักษณ 5.6 ระบบการเฝาระวังและปองกันการเกิดเหตุการณที่เปนอันตรายตอชีวิตและ

     เอกลักษณของมหาวิทยาลัยไดอยางเปนรูปธรรมสามารถเปนที่พ่ึงของสังคมและชุมชน           ทรัพยสินของนิสิตและบุคลากรยังไมครอบคลุม

5.6 ความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยจนเปนมหาวิทยาลัยแบบสหวิทยาการ

     (Comprehensive University) 

5.7 มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบและกลไกการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยดําเนินการ

       ติดตามประเมินและปรับปรุงตอเนื่องทุกปโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถาบัน

     ใหความใสใจสูงเปนพิเศษ

6. การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 6. การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

6.1 มีระบบและกลไกการบริหารที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากลจากการเขารวม 6.1 งบประมาณมีจํากัด

     การจัดอันดับ (Rating) จาก 10 สํานักในระดับนานาชาติ รวมทั้งการเขารับการจัดอันดับ 6.2 การตระหนักและเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมของนิสิตและบุคลากรยังไมทั่วถึง     การจัดอันดับ (Rating) จาก 10 สํานักในระดับนานาชาติ รวมทั้งการเขารับการจัดอันดับ 6.2 การตระหนักและเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมของนิสิตและบุคลากรยังไมทั่วถึง

         เปน Geen University จนไดรับการจัดอันดับที่ 4 ของประเทศ และ 126 ของโลก 

7. การพัฒนาสถาบันสูสากล 7. การพัฒนาสถาบันสูสากล

      7.1 มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและการจัดอันดับในระดับนานาชาติจากสถาบันหรือองคกร 7.1 ตองใชงบประมาณสูง

           ที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 7.2 ศักยภาพของนิสิตและบุคลากรสวนใหญดานภาษา ยังเปนปญหาและอุปสรรค
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โอกาส ภาวะคุกคาม

1. นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา 1. นโยบายของรัฐบาลสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

    ระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ อาเซียน และของโลก สงผลตอ

2. การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมหาวิทยาลัยรับนิสิตไดจํานวนมาก    การศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการไดงานทําของบัณฑิต

3. คานิยมในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐสงผลใหนิสิตเลือกมาเรียน 3. อัตราการเกิดของประชากรของประเทศลดลง สงผลใหนิสิตที่จะเขาศึกษาตอ

    ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     ในระดับอุดมศึกษาลดลงตามไปดวย

4. นโยบายของประเทศ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย” เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถ 4. ตลาดแรงงานที่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสโลก สงผลใหการจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตร

    ดําเนินงานโครงการ  เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนที่สอดคลองตามอัตลักษณและเอกลักษณ    ไมสามารถปรับเปลี่ยนไดทันการณตามสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง

    ของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 5. ภาวะการแขงขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

5. การรวมกลุมของประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียน เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถขยาย 6. สภาพแวดลอมสังคมรอบขางมหาวิทยาลัยมีแหลงอบายมุข มหาวิทยาลัย  ไมสามารถเขาไปควบคุม5. การรวมกลุมของประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียน เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถขยาย 6. สภาพแวดลอมสังคมรอบขางมหาวิทยาลัยมีแหลงอบายมุข มหาวิทยาลัย  ไมสามารถเขาไปควบคุม

    เครือขายความรวมมือกับสมาชิกอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน    หรือจัดการได สงผลใหมีผลกระทบทางดานลบ   ในดานภาพลักษณมหาวิทยาลัย และนิสิต

6. สภาพแวดลอมของสังคม  ชุมชน  ทองถ่ินเอ้ือตอการศึกษาและพัฒนาสังคมตามอัตลักษณ 7. การเพ่ิมและการปรับเปลี่ยนมาตรฐานของสมาคมวิชาชีพในสาขาตางๆ

    และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย

7. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. มหาวิทยาลัยมีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรที่อยูใจกลางพ้ืนที่อีสานตอนลาง มีโอกาสและ

 มีศักยภาพเปนศูนยกลางศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับท่ี 2)  (2551-2565) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2551-2565) ข้ึน  เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนรวมกันของอุดมศึกษาไทยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2551-2565) ข้ึน  เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนรวมกันของอุดมศึกษาไทย

โดยมุงหวังใหสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมสภาพสังคมที่พึงประสงค  และสอดคลองทันตอแนวโนมความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของประเทศ  โดยมีเปาหมายของประเทศ  เมื่อสิ้นสุดแผน

ในป 2565  จะนําไปสู

1. ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

3. สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
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มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษา  โดยไดจัดทํายุทธศาสตรใหสอดคลองกับทิศทางและกรอบการดําเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป เชน ดานการเรียนการสอนมีการ

ปดหลักสูตรที่ไมเปนความตองการของสังคม  สรางกระบวนการในการพัฒนานิสิต  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

ปรับโครงสรางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย มีการจัดวางระบบการเงิน-การงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ป 2555 - 2558

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดกรอบนโยบาย  เพ่ือเปนแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักๆ ดังนี้

1. กําหนดกลุมอาชีพตางๆ ในแตละแทงหลักสูตรใหม ของแตละแทงอุตสาหกรรม

2. มหาวิทยาลัย กําหนดหลักสูตรดานวิชาการและวิจัยใหสอดคลองกันอาชีพตางๆ ในแตละแทงหลักสูตรใหม

3. อาชีวะ กําหนดหลักสูตรดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับกลุมอาชีพตางๆ ในแตละแทงหลักสูตรใหม

4. มหาวิทยาลัย  อาชีวศึกษาและผูประกอบการรวมพัฒนาหลักสูตรใหมใหแก สพฐ.  เพ่ือเชื่อมโยงหลักสูตรใหสอดคลองและสัมพันธกันโดยคํานึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผูเรียนที่แทจริง4. มหาวิทยาลัย  อาชีวศึกษาและผูประกอบการรวมพัฒนาหลักสูตรใหมใหแก สพฐ.  เพ่ือเชื่อมโยงหลักสูตรใหสอดคลองและสัมพันธกันโดยคํานึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผูเรียนที่แทจริง

5. ฝกอบรมและคัดสรรผูเชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกเพ่ือทําหนาที่เปนครูผูสอน

6. พัฒนาระบบและนําเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหมมาใชในการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเทียบเทาในระดับสากล

7. ปรับโครงสรางการบริหารจัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือกอใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ

8. จัดตั้งกองทุนตั้งตัว  และมีศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีพเพ่ือสนับสนุนการสรางงานและการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

9. สรางเครือขายสังคมและธุรกิจระหวางเรียน ผูสอน นักวิจัย สถาบันการศึกษา และเครือขายภายในและภายนอก

10. สนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสในการทํางานและสรางรายได ไดตั้งแตขณะเรียน

11. เพ่ิมองคความรูพ้ืนฐานที่ควรสนับสนุน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสรางสรรค และภาษาตางประเทศ

12. มอบใหมหาวิทยาลัยเขารวมทําหนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดที่คํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่ ในแตละจังหวัดโดยแบงเปน 2 ระดับ คือ รับผิดชอบในระดับจังหวัดและภูมิภาค 

     รวมถึงรับผิดชอบในการเขารวมพัฒนายุทธศาสตรในแตละดานของประเทศที่สอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันของโลก

มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF  เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนไดคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่กําหนด  การลงนามความรวมมือกับการจัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษาศึกษาระดับอาชีวศึกษา  โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูผูสอนกับ สพฐ.  การจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดหางาน

ใหกับบัณฑิต  โครงการการสรางนิสิตใหเปนผูประกอบการ  โครงการสงเสริมอาชีพระหวางเรียนใหกับนิสิต  จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ  และมีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนในดาน

การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพรอมกันนี้  มหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  ไดดําเนินงาน

โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งผลิตภัณฑรวมกัน  

แนวทางการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และสถาบันอุดมศึกษา

แนวคิดเชิงนโยบาย    มี  4  สวนหลักใหญ  ดังนี้

    1. วิเคราะหทรัพยากรจังหวัด

    2. พัฒนาหลักสูตรรวมกับพ้ืนฐาน/อาชีวศึกษา    2. พัฒนาหลักสูตรรวมกับพ้ืนฐาน/อาชีวศึกษา
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    3. ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

    4. วิสาหกิจอุดมศึกษา

โครงการท่ีสําคัญในปงบประมาณ 2556  ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวดําเนินการเพ่ือตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล และรองรับการพัฒนามีทั้งสิ้น  18 โครงการหลักใหญๆ  ดังนี้

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน TQF และผานการรับรองของสภาวิชาชีพ

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร บัญชี สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร การทองเที่ยวและการโรงแรม ตองพัฒนาหลักสูตรใหพรอมเขาสูประชาคม

 เศรษฐกิจอาเซียน 2015  ตามขอตกลงรวมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) 

3. โครงการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน

4. โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. โครงการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยใหเปนที่พ่ึงและชวยเหลือสังคม 5. โครงการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยใหเปนที่พ่ึงและชวยเหลือสังคม 

6. โครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ภายใต 1 หลักสูตร 1 ชุมชน

7. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันตางประเทศ

8. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารย  ในการทํางานรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและตางประเทศ

9. โครงการความรวมมือดานการวิจัยกับองคกรทั้งในและตางประเทศ เพ่ือใหงานวิจัยแพรหลายในระดับสากล

10. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

11. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินอยางยั่งยืน

12. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล

13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มีขอมูลที่ครบถวน ถูกตองและสามารถเชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ และเพียงพอตอการวิเคราะหตัดสินใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

14. โครงการประชาสัมพันธใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม14. โครงการประชาสัมพันธใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15. โครงการเพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูการประเมินขององคกรในระดับนานาชาติ  

16. โครงการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายใตมาตรฐาน Green University Ranking

17. โครงการทํานุ บํารุง และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหคงอยูอยางยั่งยืน ภายใตนโยบาย 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

18. โครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไหนําไปใชสรางมูลคาเพ่ิม ภายใตนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) บนฐานของศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน

19.  โครงการพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ "เถาแกนอย"

ทั้งนี้  โดยในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยพิจารณาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และเนนการดําเนินงาน

ตามนโยบายดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลใหมที่กําหนด  ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  สกอ.  และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2551-2565) ตามนโยบายดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลใหมที่กําหนด  ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  สกอ.  และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2551-2565) 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยบูรณาการยุทธศาสตร ภารกิจ  โครงการ

กิจกรรมตามนโยบายและจุดเนนและตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคลองและสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายพรอมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษา

ของทองถ่ินและประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศตางๆ ได   โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เปนแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และไดมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 - 2559  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  ซึ่งทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 - 2559  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  ซึ่งทิศทาง

การพัฒนามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2556  ประกอบดวยยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัย  7  ยุทธศาสตร  ดังนี้

1)  ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล

    รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

2)  ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3)  ยุทธศาสตรการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

5)  ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล

6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม

7)  ยุทธศาสตรการสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

        และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

นโยบายท่ี 1
นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก

นโยบายท่ี 8
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายท่ี 6
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
โดยมุงเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (ใชสําหรับ tablet)

- การสรางโอกาสแกประชาคมทุกกลุมอยางเทาเทียม
- การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม

- การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
- การสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ  

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การสรางโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต

การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กฎหมายดานการศึกษา

ยุทธศาสตร
กระทรวง

ยุทธศาสตร
สกอ.

ยุทธศาสตร
ชาติ

นโยบายท่ี 4
สังคมและคุณภาพชวิต

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน กฎหมายดานการศึกษา

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียน
การสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑมาตรฐาน
ของชาติและสากล รวมท้ังเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

การวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
และพัฒนานวัตกรรมท่ีสราง
มูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชน

ใหกับชุมชนและสังคม

สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่น

ไปใชประโยชนอยางยั่งยืน และ
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ

สากล

เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและ
บริการวิชาการชั้นนําในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพและ
ยกระดับการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมมาภิบาล

พัฒนาสู
มหาวิทยาลัยสีเขียว  
และรักษสิ่งแวดลอม 

1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผาน
การรับรองของสภาวิชาชีพ สอดคลองกับความ
ตองการของผูใชงาน และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
1.2)  อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการ

3.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวย
วิจัยและผลงานที่มีความโดด
เดนและเปนเอกลักษณ
แตกตางจากสถาบันอ่ืน
3.2) การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางดานการวิจัย

2.1) มหาวิทยาลัยตองแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม 
(University Social 
Responsibility) ดวยการเปนท่ี
พ่ึงทางวิชาการของสังคมและ
ชุมชน ดวยการสงเสริมให
อาจารยและนิสิตนําความรูไปสู

7.1) มหาวิทยาลัยตอง
อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 
เผยแพร พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น และ
ผสมผลานวัฒนธรรมใน

5.1) มหาวิทยาลัยตองมี
รูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการและ
กิจกรรมสาธารณะเชิง
รุกเพ่ือใหมหาวิทยาลัย
เปนที่รูจักและเกิดการ

4.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ
องคกรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัต
ลักษณ ตอบสนองตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล
4.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมี
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

6.1) มหาวิทยาลัย
ตองมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
สีเขียวและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

เปาประสงค

สงเสริมภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหไดรับการ
ยอมรับและพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยในระดับสากล

1.2)  อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณา
การสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมี
ประสิทธิภาพ
1.3)  อาจารยท่ีปรึกษาตองมีบทบาทและความ
รับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาท้ังในดานการเรียน 
กิจกรรม และการดํารงชีวิตของนิสิต
1.4) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตรง
ตามความตองการของผูใชงานและสังคม มี
ศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก 
1.5)  เพ่ือใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดี
ของสังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม 
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย 

ในการแขงขันทางดานการวิจัย
ของอาจารยและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีเครือขาย
การวิจัยรวมกับนักวิจัย
ภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ

อาจารยและนิสิตนําความรูไปสู
การปฏิบัติในชุมชน
2.2)  มหาวิทยาลัยตองเปนท่ีพ่ึง
ในการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนของสังคมและ
ชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผสมผลานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล

เปนที่รูจักและเกิดการ
ยอมรับ และการจัด
อันดับในระดับสากล

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
4.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงิน
การคลังท่ีม่ันคงยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพ
4.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัยครบถวนถูกตอง เช่ือมโยง
ครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหาร
จัดการขององคกร และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัด
การศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก และนําไปสู
การจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ
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แสดงความเช่ือมโยงแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ราง แผนพัฒนาการศึกษาฯ 11  แผนกลยุทธ มมส  และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556

ราง 
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 11

เปลี่ยระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษา
แบบองครวม

ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา  เพ่ือ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาระบบ
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย

แผนอุดมศึกษา 
15 ป 

(2551 - 
2565)

รอยตอกับการศึกษา
ระดับอ่ืน

ธรรมาภิบาลกับ
การบริหารจัดการ

พัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันของ

ประเทศ

การเงินอุดมศึกษาการพัฒนาบุคลากร เครือขายอุดมศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานการ
เรียนรู

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมี

สงเสริมภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหไดรับการ

พัฒนาสูมหาวิทยาลัย
สีเขียว และรักษ

เปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรูและบริการ

สงเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

การวิจัยเพ่ือสราง
องคความรูและพัฒนา

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ภายใตการเรียนการสอน

แผนกลยุทธ  
มมส 

(2556-
2559)

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ภายใตการเรียนการสอนท่ี

ทันสมัยตามเกณฑ

การวิจัย เพ่ือสรางองค
ความรูและพัฒนา

นวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิม

สงเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและภูมิ

สงเสริมภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหไดรับการ

เปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรูและบริการวิชาการ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมี

พัฒนาสูมหาวิทยาลัย
สีเขียว และรักษ

จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
ธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยใหไดรับการ
ยอมรับและพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยในระดับสากล

สีเขียว และรักษ
สิ่งแวดลอม

แหงการเรียนรูและบริการ
วิชาการแกสังคม

ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และภูมิปญญาทองถิ่นไปใช
ประโยชนอยางย่ังยืนและ
ผสมผสานวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล

องคความรูและพัฒนา
นวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิม

หรือใชประโยชนใหกับ
ชุมชนและสังคม 

ภายใตการเรียนการสอน
ท่ีทันสมัยตามเกณฑ

มาตรฐานของชาติและ
สากล รวมท้ังเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

ราชการ 
ป 2556

ทันสมัยตามเกณฑ
มาตรฐานของชาติและ

สากล รวมท้ังเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก

นวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิม
หรือใชประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม 

ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นไปใช

ประโยชนอยางย่ังยืนและ
ผสมผสานวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล

มหาวิทยาลัยใหไดรับการ
ยอมรับและพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยในระดับสากล

เรียนรูและบริการวิชาการ
แกสังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

บริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ และ

ยกระดับการ
บริหารธรรมา

ภิบาลของ
มหาวิทยาลัย

สีเขียว และรักษ
สิ่งแวดลอม
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน  10 ของประเทศ

และไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลิตบัณฑิต

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

การวิจัยเพื่อสรางองคความรู และพัฒนา
นวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชน

ใหกับชุมชนและสังคม

วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการ
แกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางยั่งยืน และผสมผสาน

วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรองของสภา
วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
2)  อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการสอนกับการ
วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและ

1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม (University Social Responsibility) ดวย
การเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวย
การสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการ

1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 
เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน และผสมผลานวัฒนธรรมใน

1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและ
ผลงานท่ีมีความโดดเดนและเปน
เอกลักษณแตกตางจากสถาบันอ่ืน
2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

การพัฒนาบุคลากร การบริหารการเงิน
การคลังที่มั่นคง

และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

2) บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีสูงข้ึน 

3) มหาวิทยาลัยมีระบบ
บริหารการเงินการคลังท่ี
มั่นคงยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพ

4) มหาวิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัยครบถวน
ถูกตอง เช่ือมโยงครอบคลุม
พันธกิจ รองรับการบริหาร

5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการ
จัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑ
การประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก และนําไปสูการ

การบริหารจัดการท่ีดี

มีกระบวนการบริหาร
มหาวิทยาลัยสอดคลอง

ตามอัตลักษณ

1) มหาวิทยาลัยมีระบบ
บริหารจัดการองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคลอง
ตามอัตลักษณ ตอบสนองตอ

พัฒนาสูมหาวิทยาลัย
สีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม 

1) มหาวิทยาลัยตองมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานมหาวิทยาลัย
สีเขียวและเปนมิตรกับ

มหาวิทยาลัยสีเขียว

2)  อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการสอนกับการ
วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและ
มีประสิทธิภาพ
3)  อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียน กิจกรรม และ
การดํารงชีวิตของนิสิต
4) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม 
มีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก 
5)  เพ่ือใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย 

การเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวย
การสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการ
ปฏิบัติในชุมชน
2)  มหาวิทยาลัยตองเปนท่ีพ่ึงในการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน และผสมผลานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล

เอกลักษณแตกตางจากสถาบันอ่ืน
2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และมีเครือขายการ
วิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกท้ังในหรือ
ตางประเทศ

ภาพลักษณ/สูสากล

สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับ
การยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล

1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
สาธารณะเชิงรุกเพ่ือใหมหาวิทยาลัย
เปนท่ีรูจักและเกิดการยอมรับ และ

มหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีสูงข้ึน 

บริหารการเงินการคลังท่ี
มั่นคงยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพ

สารสนเทศท่ีทันสมัยครบถวน
ถูกตอง เช่ือมโยงครอบคลุม
พันธกิจ รองรับการบริหาร
จัดการขององคกร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

จัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑ
การประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก และนําไปสูการ
จัดอันดับสถาบันในระดับ
นานาชาติ

   KPI

บริหารจัดการองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคลอง
ตามอัตลักษณ ตอบสนองตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

   KPI  KPI   KPI KPI   KPI KPI

คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานมหาวิทยาลัย
สีเขียวและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
สาธารณะเชิงรุกเพ่ือใหมหาวิทยาลัย
เปนท่ีรูจักและเกิดการยอมรับ และ
การจัดอันดับในระดับสากล
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ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิสัยทัศน

ปรัชญา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพ่ือมหาชน

เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ  และไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค

สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุก
สาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการวิชาการการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม

ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  
เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

 อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอีสาน

ยุทธศาสตร 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติ
และสากลรวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

2) เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการ
วิชาการแกสังคมชั้นนําในภาคตะะวันออก-
เฉียงเหนือ

3) การวิจัย เพื่อสรางองคความรูและพัฒนา
นวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับ
ชุมชนและสังคม

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาคมโลก

5) สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับ
และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล

6) พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 และรักษส่ิงแวดลอม

7) สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไป
ใชประโยชนอยางย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

เปาประสงค
1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ สอดคลองกับ
ความตองการของผูใชงาน และการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก
1.2)  อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และสามารถบูรณาการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
1.3)  อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการให
คําปรึกษาทั้งในดานการเรียน กิจกรรม และการดํารงชีวิตของนิสิต
1.4) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตรงตามความตองการของ
ผูใชงานและสังคม มีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก 
1.5)  เพ่ือใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทย เปนผูมี
วัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย 

2.1) มหาวิทยาลัยตองแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม 
(University Social 
Responsibility) ดวยการ
เปนที่พ่ึงทางวิชาการของ
สังคมและชุมชน ดวยการ
สงเสริมใหอาจารยและนิสิต
นําความรูไปสูการปฏิบัติใน
ชุมชน
2.2)  มหาวิทยาลัยตองเปนที่
พ่ึงในการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนของสังคม
และชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3.1) มหาวิทยาลัยตองมี
หนวยวิจัยและผลงานที่มี
ความโดดเดนและเปน
เอกลักษณแตกตางจาก
สถาบันอ่ืน
3.2) การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขันทางดานการวิจัย
ของอาจารยและนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และมี
เครือขายการวิจัยรวมกับ
นักวิจัยภายนอกทั้งในหรือ
ตางประเทศ

4.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 
4.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคง
ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
4.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวน
ถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหาร
จัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา
4.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตาม
เกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก และ
นําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ

5.1) มหาวิทยาลัย
ตองมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรม
สาธารณะเชิงรุก
เพ่ือใหมหาวิทยาลัย
เปนที่รูจักและเกิด
การยอมรับ และการ
จัดอันดับในระดับ
สากล

6.1) 
มหาวิทยาลัยตอง
มีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
สีเขียวและเปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม

7.1) มหาวิทยาลัย
ตองอนุรักษ ฟนฟู 
ปกปอง เผยแพร 
พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และ
ผสมผลาน
วัฒนธรรมใน
ระดับชาติและ
สากล
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เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ  และไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพ่ือมหาชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ  และไดรับการยอมรับ

เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิสัยทัศน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา

คําอธิบายวิสัยทัศน  :

1)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับ 1  ใน 10  ของประเทศ  หมายถึง  เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพ

     และมาตรฐานการศึกษา  10  มหาวิทยาลัยแรกของประเทศ  จากการจัดอันดับของสถาบันหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ

     และระดับนานาชาติ

2)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จะเปนที่พ่ึงของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดวยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณในการชวยเหลือสังคมและชุมชน 

ผานกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน เพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหยั่งยืน
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1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ

     การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม

3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  เพ่ือใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน

4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

TAKASILA

คานิยมองคกร

พันธกิจ

TAKASILA

T = Teamwork (การทํางานเปนทีม)

A = Advanced Technology (การใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ)

K = Knowledge and Local based (การนําองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน)

A = Accountability (การไดรับการยอมรับ)

S = Student - centered (การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ)  

I = Integrity (การเปนผูมีความซื่อสัตยตอหนาที่ องคกร และประเทศชาติ)

L = Learning organization (การเปนองคกรแหงการเรียนรู)

A = Academic  Networking (การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ)
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เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้

1)  ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล

รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

2)  ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3)  ยุทธศาสตรการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

5)  ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล

6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม

7)  ยุทธศาสตรการสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร

7)  ยุทธศาสตรการสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําป

1) รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  ไมนอยกวารอยละ 80

2) รอยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯที่มีการดําเนินงานแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ไมนอยกวารอยละ 70
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1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ 

สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน และการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

1.1.1) หลักสูตรตองปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

1.2) อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับการ

วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได

อยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ

1.2.1) หลักสูตรตองพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของอาจารย โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ เพ่ือมุงพัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีทักษะการคิดการวิเคราะห 

มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม แกไขปญหาได และเปนคนดีมีคุณธรรม โดยการ

บูรณาการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1.3) อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบ

ตอการใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียน กิจกรรม และการ

ดํารงชีวิตของนิสิต

1.3.1) อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาทั้งในดาน

การเรียน กิจกรรม และการดํารงชีวิตของนิสิต

1.4.1) นิสิตระดับปริญญาตรีตองผานการฝกประสบการณกับสถานประกอบการของ

ภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในหรือตางประเทศ

1.4.2) หลักสูตรตองพัฒนานิสิตใหมีความพรอมทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และ/

หรือภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)

1.4.3) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ

ของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam)

1.4.4) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา (MSU IT Exit-Exam)

ประเด็นยุทธศาสตร/ เปาประสงค/ กลยุทธ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนใน

หลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและ

มาตรฐานของชาติและสากล  รวมท้ัง

เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก

1.4) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตรงตาม

ความตองการของผูใชงานและสังคม มีศักยภาพในการ

แขงขันในสังคมโลก
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1.5) เพ่ือใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของ

สังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม  อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม  สอดคลองกับอัต

ลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย

1.5.1) สงเสริมการใชกิจกรรมนิสิตเปนกลไกการบมเพาะความเปนพลเมืองดีของ

สังคมไทยและสังคมโลก ผานกิจกรรมวิชาการ และพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม

 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และสงเสริมจิตสาธารณะ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และ

สุขภาวะอนามัย กิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.5.2) เสริมสรางเอกลักษณนิสิตใหมีจิตอาสาและอุทิศตนเพ่ือสังคม ดวยรูปแบบกิจกรรม

หนึ่งชมรมหนึ่งกิจกรรม (One Club One Activity; OCOA) โดยทํางานเพ่ือแกปญหา

ของสังคม/ชุมชน และเสริมสรางการพัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีทักษะการคิด วิเคราะห มี

ภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม และแกไขปญหาได

ยุทธศาสตรท่ี 2 เปนศูนยกลางแหงการ

เรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2.1.1) หลักสูตร(รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)) ตองพัฒนานวัตกรรมการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชน ภายใตโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (One Program One 

Community; OPOC)

2.1.2) หลักสูตรตองนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการแกชุมชน กลับมาพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา และสื่อ

เผยแพรความรูสูสังคม

2.2) มหาวิทยาลัยตองเปนที่พ่ึงในการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

หรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และ

ประชาชนทั่วไป

2.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

(University Social Responsibility) ดวยการเปนที่พ่ึง

ทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมให

อาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน
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3.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความโดด

เดนและเปนเอกลักษณแตกตางจาก

3.1.1) คณะตองมีหนวยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือสรางเอกลักษณและความโดดเดนของคณะ

หรือหลักสูตร

สถาบันอ่ืน 3.1.2) หลักสูตรนําองคความรูที่ไดจากการวิจัย/งานสรางสรรค กลับไปพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพรเพ่ือ

นําไปใชประโยชน

3.2.1) คณะวิชาตองมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มี

มาตรฐานที่ปรากฏในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก สกอ  

และ/หรือถูกนําไปอางอิง (Citation)

3.2.2) คณะตองมีการสรางเครือขายและความรวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือตางประเทศ 

(One Faculty One Research Network; OFORN)

4.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง

กับอัตลักษณจุดเนนของสถาบัน และนโยบายของชาติ

4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับดวยหลักธรรมาภิบาล

4.1.3) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให

ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย

4.1.4) พัฒนาระบบการจัดการความรูมาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (KM to LO)

4.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนง

ทางวิชาการที่สูงข้ึน

4.2.1) กําหนดใหอาจารยทุกคนที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกตองไปศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน

 หรือยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล

3.2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการ

วิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมี

เครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือ

ตางประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

4.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มี

ประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการ

พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยเพื่อสรางองค

ความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสราง

มูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและ

สังคม
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4.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคง

ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ

4.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชนตอ

การพัฒนามหาวิทยาลัย

4.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวน

ถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหาร

จัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา

4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย และครบถวนทุก

ยุทธศาสตร และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมโยงถึงกันและใชรวมกันไดทั้ง

มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการบริหารจัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา

4.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตาม

เกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก และ

นําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ

4.5.1) การสรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอยางตอเนื่อง  โดยการบูรณาการการประกันคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอก ใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรแหงคุณภาพ

5.1.1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน เพ่ือเขาสูการประเมินขององคกร

ระดับนานาชาติ

5.1.2) คณะตองแลกเปลี่ยนอาจารย/ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับ

นานาชาติเพ่ือมารวมงานสอนและ/หรือวิจัย

5.1.3) คณะตองสรางเครือขายกับผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน (Faculty-Employer

 Network; FEN)  เพ่ือการเพ่ิมโอกาสการไดงานทําของบัณฑิต

5.1.4) คณะตองเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาสูมหาวิทยาลัย

สีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม

6.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑมาตรฐานของ Green 

University Ranking

6.1.2) สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีใหแกนิสิตในดานบริโภคอาหาร ดานความปลอดภัย  

และดานสรางเสริมสุขภาพอยางมีสุขลักษณะที่ดี

5.1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทาง

วิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพ่ือใหมหาวิทยาลัย

เปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับ

สากล

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนา

เปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล

6.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ

7.1.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ตามนโยบาย 1 หลักสูตร

 1 ศิลปวัฒนธรรม (One Program One Cultural Activity; OPOA)

7.1.2) สงเสริมและสนับสนุนการเปน/การรวมเปนเจาภาพงานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการเปนสวนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

2015

7.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร 

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ

และสากล

ยุทธศาสตรท่ี 7 สงเสริมการนําทุนทาง

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญา

ทองถิ่นไปใชประโยชนอยางย่ังยืน และ

ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

1) ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมท้ังเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก30.00 1680.10

1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  3.00

กองทะเบียนฯ

1.1.1.1) รอยละของหลักสูตรท่ีปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)

รอยละ 

100

3.00

1.2) อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ5.00

1) โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของ

อาจารย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

ตค55-กย56

1.2.1.1) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ

รอยละ 

100

3.00

1.2.1.2) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การวิจัยหรือการบริการหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รอยละ 

100

2.00

1.3) อาจารยท่ีปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาท้ังในดานการเรียน กิจกรรม และการดํารงชีวิตของนิสิต2.00

1) โครงการพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษา ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองทะเบียนฯ ทุกคณะ/

อาจารยทุกคน

1.3.1.1) รอยละของคณะวิชาท่ีมีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาแก

นิสิต

รอยละ 

100

2.00

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร/ ทุก

รายวิชา/อาจารยทุกคน

รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร/ อาจารย

ทุกคน

ยุทธศาสตร  เปาหมาย  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)

1.1.1) หลักสูตรตองปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

1.3.1) อาจารยท่ีปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาท้ังในดาน

การเรียน กิจกรรม และการดํารงชีวิตของนิสิต

ตค55-พค56

1.2.1) หลักสูตรตองพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของอาจารย โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ เพ่ือมุงพัฒนานิสิตใหเปนผูท่ีมีทักษะการคิดการวิเคราะห มีภาวะผูนํา ทํางานเปน

ทีม แกไขปญหาได และเปนคนดีมีคุณธรรม โดยการบูรณาการสอนกับการวิจัย บริการ

วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สํานักศึกษา

ทั่วไป/ กอง

ทะเบียน

2) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

1.4) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม มีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก16.00

1.4.1.1) รอยละของนิสิตท่ีมีการฝกประสบการณกับสถาน

ประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในหรือตางประเทศ

รอยละ

100

2.00 1) โครงการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาใหมีรายวิชา

สหกิจศึกษาท่ีไปฝกประสบการณกับสถาน

ประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในหรือ

ตางประเทศ

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองทะเบียนฯ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร

2.00 2) โครงการฝกงานประกอบหลักสูตร ตค55-กย56 ฝายวิเทศสัมพันธ ทุกคณะ

3) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตศึกษาดูงาน/

ฝกประสบการณในตางประเทศ

ตค55-กย56

รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

สํานักศึกษาทั่วไป ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร

1.4.2.1) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนานิสิตใหมีความพรอม

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3 (จีน 

หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)

รอยละ 

80

2.00 1) โครงการพัฒนานิสิตใหมีความพรอมดาน

ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและภาษา

อาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)

ตค55-กย56

1.4.2.2) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย

ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนดวยรูปแบบตางๆ

รอยละ 

50

2.00 2) โครงการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)

ตค55-กย56

ตค55-กย56 ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร

1.4.3.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการทดสอบ

ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา 

(MSU English Exit – Exam)

ระดับ 

5

2.00

บัณฑิตวิทยาลัย/

สํานักศึกษาทั่วไป

รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

รองอธิการบดี

ฝายวางแผนฯ

โครงการทดสอบความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา (MSU

 English Exit – Exam)

1.4.1) นิสิตระดับปริญญาตรีตองผานการฝกประสบการณกับสถานประกอบการของ

ภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในหรือตางประเทศ

1.4.2) หลักสูตรตองพัฒนานิสิตใหมีความพรอมทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และ/

หรือภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)

1.4.3) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ

ของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam)

1.4.1.2) รอยละของนิสิตท่ีแตละคณะวิชาสงออกไปศึกษา

ดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ

รอยละ 

1
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

1.4.3.2) รอยละของนิสิตช้ันปสุดทายท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ

รอยละ 

10

2.00

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวางแผนฯ

สํานักคอมพิวเตอร ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร

1.4.4.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการทดสอบความรู

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา

 (MSU IT Exit-Exam)

ระดับ 

5

2.00

1.4.4.2) รอยละของนิสิตช้ันปสุดทายท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จ

การศึกษา

รอยละ 

10

2.00

1.5) เพ่ือใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย4.00

1) กิจกรรมดานวิชาการ และพัฒนาทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรม 

2) กิจกรรมดานการบําเพ็ญประโยชน และ

สงเสริมจิตสาธารณะ

3) กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ และสุข

ภาวะอนามัย 

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายกิจการนิสิตฯ

กองกิจการนิสิต ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร

1.5.1.1) รอยละความสําเร็จคณะวิชาท่ีมีการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ

รอยละ 

80

2.00 4) กิจกรรมดานการรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริม

มหาวิทยาลัยสีเขียว

5) กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการทดสอบความรูความสามารถ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จ

การศึกษา (MSU IT Exit-Exam)

1.4.4) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบความรูความ สามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา (MSU IT Exit-Exam)

1.5.1) สงเสริมการใชกิจกรรมนิสิตเปนกลไกการบมเพาะความเปนพลเมืองดีของ

สังคมไทยและสังคมโลก ผานกิจกรรมวิชาการ และพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม

 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และสงเสริมจิตสาธารณะ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และ

สุขภาวะอนามัย กิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการสงเสริมกิจกรรมหน่ึงชมรมหน่ึงกิจกรรม 

(One Club One Activity; OCOA)

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายกิจการนิสิตฯ

กองกิจการนิสิต ทุกชมรม

1.5.2.1) รอยละของชมรมท่ีมีการดําเนินกิจกรรมหน่ึงชมรมหน่ึง

กิจกรรม

รอยละ 

70

2.00

2) ยุทธศาสตรเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.00 67.72

2.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) ดวยการเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน7.00

โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร

2.1.1.1) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการดําเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 

1 ชุมชน

รอยละ 

80

4.00

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียน

การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ
ทุกคณะ/ทุกหลักสูตร

2.1.2.1) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการนําผลความรูและประสบการณ

จากการใหบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการ) มาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

รอยละ 

80

3.00

1.5.2) เสริมสรางเอกลักษณนิสิตใหมีจิตอาสาและอุทิศตนเพ่ือสังคม ดวย

รูปแบบกิจกรรมหนึ่งชมรมหนึ่งกิจกรรม (One Club One Activity; OCOA) 

โดยทํางานเพ่ือแกปญหาของสังคม/ชุมชน และเสริมสรางการพัฒนานิสิตให

เปนผูท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม และแกไขปญหาได

2.1.1) หลักสูตร(รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)) ตองพัฒนานวัตกรรมการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชน ภายใตโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (One Program One 

Community; OPOC)

2.1.2) หลักสูตรตองนําองคความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการแกชุมชน กลับมาพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา และสื่อ

เผยแพรความรูสูสังคม
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

2.2) มหาวิทยาลัยตองเปนท่ีพ่ึงในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3.00

1) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและ

ภาษาอาเซียน

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวางแผนฯ

2.2.1.1) จํานวนคณะ/หนวยงานท่ีมีกิจกรรม/โครงการพัฒนา

ศักยภาพภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน หรือศิลปวัฒนธรรม  หรือ

สังคมและเศรฐกิจ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และ

ประชาชนท่ัวไป

20 3.00 2) โครงการผลิตเอกสาร/ขอมูลและ/หรือการ

แพรขอมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตค55-กย56

3) ยุทธศาสตรการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม25.00 117.39

3.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานท่ีมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอ่ืน6.00

1) โครงการหน่ึงคณะหน่ึงหนวยวิจัย (One 

Faculty One Research Unit; OFORU)

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ

ทุกคณะ

3.1.1.1 รอยละของคณะวิชาท่ีมีหนวยวิจัยเฉพาะทาง รอยละ 

70

3.00 2) โครงการพัฒนาศูนยวิจัย/หนวยวิจัยเฉพาะทาง

เพ่ือความเปนเลิศและรองรับการเปน Boutique

 University

ตค55-กย56

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร

3.1.2.1 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการนําองคความรูท่ีไดจากการวิจัย/

งานสรางสรรค กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุง

รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพรเพ่ือ

นําไปใชประโยชน

รอยละ

80

3.00

ทุกคณะ/

สํานักศึกษาทั่วไป/

ศูนยพัฒนาภาษา/

ศูนยสารนิเทศอีสานสิ

รินธร

สํานักศึกษาทั่วไป/

ศูนยพัฒนาภาษา/

ศูนยสารนิเทศ

อีสานสิรินธร

3.1.2) หลักสูตรนําองคความรูท่ีไดจากการวิจัย/งานสรางสรรค กลับไปพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพรเพ่ือ

นําไปใชประโยชน

โครงการสงเสริมการนําองคความรูจากการวิจัย/

งานสรางสรรค ไปพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร  การเขียน

หนังสือ ตํารา

3.1.1) คณะตองมีหนวยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือสรางเอกลักษณและความโดดเดนของคณะ

หรือหลักสูตร

2.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอาเซียน

 หรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต 

และประชาชนท่ัวไป
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

3.2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกท้ังในหรือตางประเทศ19.00

3.2.1.1) รอยละของงบประมาณเงินทุนวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวาปท่ี

ผานมา

รอยละ 

10

3.00 ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร

3.2.1.2) รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรของอาจารย

รอยละ 

20

4.00 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร

3.2.1.3) รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

ผูสําเร็จการศึกษา

รอยละ 

100

3.00 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร ป.โท/

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ

3.2.1.4) รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี

ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

รอยละ 

100

3.00 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร ป.เอก/

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ

3.2.1.5) รอยละของบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยท้ังหมดท่ีไดรับ

การอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละ 

10

3.00 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

อาจารยทุกคน

โครงการสงเสริมการสรางเครือขายและความ

รวมมือดานการวิจัยท้ังในหรือตางประเทศ

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ

ทุกคณะ

3.2.2.1) รอยละของคณะท่ีมีการทําโครงการหรือกิจกรรมรวมกับ

เครือขายและความรวมมือดานการวิจัยท้ังในหรือตางประเทศ

รอยละ 

70

3.00

3.2.1) คณะวิชาตองมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมี

มาตรฐานท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก สกอ  

และ/หรือถูกนําไปอางอิง (Citation)

3.2.2) คณะตองมีการสรางเครือขายและความรวมมือดานการวิจัยท้ังในหรือตางประเทศ 

(One Faculty One Research Network; OFORN)

โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรบทความใน

วารสารวิชาการท่ีไดมาตรฐานในระดับชาติหรือ

นานาชาติ
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

4) ยุทธศาสตรยุทธพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล18.00 968.29

4.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลยั โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล7.00

1) โครงการทบทวนแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายกิจการนิสิตฯ

ศูนยพัฒนาและ

ประกันฯ

4.1.1.1) รอยละของคณะ/หนวยงานท่ีมีแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ

มหาวิทยาลัย

รอยละ 

100

2.00 2) โครงการสํารวจผลการพัฒนาอัตลักษณ และ

เอกลักษณมหาวิทยาลัย

ตค55-กย56

3) โครงการประเมินผลแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติราชการ

ตค55-กย56

1) โครงการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ ตค55-กย56

4.1.2.1) รอยละความสําเร็จของหนวยงานท่ีมีการประเมินของ

ผูบริหารตั้งแตระดับดี (3.75) ข้ึนไป

รอยละ 

100

1.00 2) โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย ตค55-กย56

1) โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน

ตค55-กย56 ทุกคณะ/หนวยงาน

4.1.3.1) รอยละความสําเร็จของคณะ/หนวยงานท่ีมีการดําเนินงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงผานเกณฑระดับดี (3.75) ข้ึนไป

รอยละ 

100

2.00 2) โครงการประเมินและตรวจสอบภายใน ตค55-กย56

โครงการสงเสริมการจัดการความรูมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายกิจการนิสิตฯ

ศูนยพัฒนาและ

ประกันฯ/

ทุกคณะ/

บุคลากรทุกคน

4.1.4.1) รอยละของคณะวิชาท่ีมีการนําการจัดการความรูไปใชใน

การพัฒนาองคกร

รอยละ 

100

2.00

ศูนยพัฒนาและ

ประกันฯ/สํานัก

ตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

บุคลากรฯ

งานการประชุม อธิการบดี /คณบด/ี

ผูอํานวยการสถาบัน-

สํานัก-ศูนย (ที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร/

บุคลากรทุกคน

รองอธิการบดี

ฝายกิจการนิสิตฯ

4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับดวยหลักธรรมาภิบาล

4.1.3) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให

ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย

4.1.4) พัฒนาระบบการจัดการความรูมาเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (KM to LO)

4.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง

กับอัตลักษณจุดเนนของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

4.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 5.00

1) โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตค55-กย56 กองการเจาหนาที่ ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

อาจารยทุกคน

4.2.1.1) รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนจากฐาน

เดิม(ท่ีผานมา)

รอยละ 

6

2.50 2) โครงการสงเสริมการศึกษาตอ ตค55-กย56

4.2.1.2) รอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจาก

ฐานเดิม(ปท่ีผานมา)

รอยละ 

12

2.50

4.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังท่ีมั่นคงย่ังยืน และมีประสิทธิภาพ 2.00

1) โครงการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายการคลัง

กองคลังฯ ทุกคณะ/หนวยงาน

4.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ 5 0.50

4.3.1.2) รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณตามแผน รอยละ 

90

0.50 รองอธิการบดี

ฝายการคลัง

กองคลังฯ กองคลังฯ

4.3.1.3) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รอยละ 

72

0.50 รองอธิการบดี

ฝายการคลัง

กองคลังฯ ทุกหนวยงานที่มีงบ

ลงทุนเงินแผนดิน

4.3.1.4) รอยละของการเบิกจายลงประมาณรายจายภาพรวม รอยละ 

93

0.50 รองอธิการบดี

ฝายการคลัง

กองคลังฯ ทุกคณะ/หนวยงาน

รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

บุคลากรฯ

4.2.1) กําหนดใหอาจารยทุกคนท่ีมีวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกตองไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน

 หรือยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามเง่ือนไขของระบบบริหารงานบุคคล

4.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชนตอ

การพัฒนามหาวิทยาลัย
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

4.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา2.00

โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและ

สารสนเทศมหาวิทยาลัย

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวางแผนฯ

สํานักคอมฯ สํานักคอมฯ/กองแผนงาน

ฯ / กองคลังฯ/กอง

สงเสริมการวิจัยฯ/กอง

ทะเบียนฯ/ กองการ

เจาหนาที่

4.4.1.1) จํานวนฐานขอมูลตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ

การพัฒนาหรือปรับปรุงใหสามารถใชรวมกันไดท้ังมหาวิทยาลัย

1 2.00

4.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก และนําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ2.00

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายกิจการนิสิตฯ

ศูนยพัฒนาและ

ประกันฯ

ทุกคณะ/ทุกภาควิชา/

ทุกหลักสูตร/ทุกคน

4.5.1.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน

ระดับสถาบันและคณะวิชาท่ีรับรองโดยตนสังกัด

ระดับ 

4.00

2.00

5) ยุทธศาสตรสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล7.00 20.82

5.1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจักและเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล7.00

โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล ตค55-กย56 รองอธิการบดี

วางแผนฯ

งานวิเทศสัมพันธ ทุกคณะ/

บุคลากรทุกคน

5.1.1.1) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษา/การวิจัย/การพัฒนาสถาบันสูสากล/การเผยแพรขอมูล

ขาวสารสูสากลจากองคกรระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 4 แหง

4 3.00

4.5.1) การสรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอยางตอเน่ือง  โดยการบูรณาการการประกันคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอก ใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรแหงคุณภาพ

5.1.1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  เพ่ือเขาสูการประเมินของ

องคกรระดับนานาชาติ

4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย และครบถวนทุก

ยุทธศาสตร และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถเช่ือมโยงถึงกันและใชรวมกันไดท้ัง

มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการบริหารจัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการแสวงหาหรือแลกเปลี่ยนอาจารย/

ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

วางแผนฯ

งานวิเทศสัมพันธ ทุกคณะ

5.1.2.1) รอยละของคณะท่ีมีอาจารย/ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศท่ีมี

ช่ือเสียงในระดับนานาชาติเพ่ือมารวมงานสอนและ/หรือวิจัย

รอยละ 

100

2.00

โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับผูใชบัณฑิต ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองบริการ

การศึกษา

ทุกคณะ

5.1.3.1) รอยละของคณะท่ีมีโครงการกิจกรรมรวมกับเครือขายกับ

ผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐและหรือเอกชน

รอยละ 

100

1.00

โครงการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทาง

วิชาการในระดับนานาชาติ

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

วางแผนฯ

งานวิเทศสัมพันธ ทุกคณะ

5.1.4.1) รอยละของคณะท่ีเปนหรือรวมเปนเจาภาพจัดประชุม

วิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ

รอยละ 

50

1.00

6) ยุทธศาสตรพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 5.00 21.66

6.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน มหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม5.00

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยสีเขียว ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายการคลังฯ

กองอาคารฯ ทุกคณะ/หนวยงาน/ 

บุคลากรทุกคน

6.1.1.1) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 

ของ

ประเทศ

3.00

5.1.2) คณะตองแลกเปลี่ยนอาจารย/ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศท่ีมีช่ือเสียงในระดับ

นานาชาติเพ่ือมารวมงานสอนและ/หรือวิจัย

5.1.3) คณะตองสรางเครือขายกับผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน (Faculty - 

Employer Network; FEN)  เพ่ือการเพ่ิมโอกาสการไดงานทําของบัณฑิต

5.1.4) คณะตองเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ

6.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑมาตรฐานของ Green 

University Ranking
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ประเด็น เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนัก โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูกํากับ เจาภาพหลัก ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556 (รอยละ) ดําเนินการ (ลานบาท) ตัวชี้วัด ประสานงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

โครงการสงเสริมการอยูดีมีสุขของนิสิตและ

บุคลากร

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายการคลังฯ

กองอาคารฯ ทุกคณะ/หนวยงาน

6.1.2.1) ระดับคุณภาพความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตท่ีมีตอ

การพัฒนาสุนทรียภาพและสิ่งแวดลอม

3.75 2.00

7) ยุทธศาสตรสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล5.00 32.10

7.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 5.00

1) โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงศิลปวัฒนธรรม 

(One Program One Cultural Activity; 

OPOCA)

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการฯ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ

ทุกคณะ/ทุกหลักสูตร

7.1.1.1) รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีการจัดทําโครงการ 

1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

รอยละ

80

2.50 2) โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงผลิตภัณฑ (One 

District One Product); ODOP)

ตค55-กย56

3) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ดานศิลปวัฒนธรรม

ตค55-กย56

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน สูการเปนสวนหน่ึงของประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน

ตค55-กย56 รองอธิการบดี

ฝายการคลังฯ

กองสงเสริมการ

วิจัยฯ

ทุกคณะ/หนวยงาน

7.1.2.1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนหรือรวมเปนเจาภาพงาน

ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ในระดับชาติหรือนานาชาติ

5 2.50

รวมตัวชี้วัด  45  ตัวชี้วัด 100 2,908.08

7.1.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ตามนโยบาย 1 หลักสูตร

 1 ศิลปวัฒนธรรม (One Program One Cultural Activity; OPOCA)

7.1.2) สงเสริมและสนับสนุนการเปน/การรวมเปนเจาภาพงานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการเปนสวนหน่ึงของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

2015

6.1.2) สงเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีใหแกนิสิตในดานบริโภคอาหาร ดานความปลอดภัย และ

ดานสรางเสริมสุขภาพอยางมีสุขลักษณะท่ีดี
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ท่ี ยุทธศาสตร

งบแผนดิน งบรายได กองทุน/อ่ืนๆ รวม

1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและ

มาตรฐานของชาติและสากล  รวมท้ังเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

     860,377,500           779,731,980          39,991,100 1,680,100,580     

2 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,000,000         61,718,200             - 67,718,200         

3 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและ

สังคม

21,241,500       96,006,800                         140,000 117,388,300       

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

- 859,217,520          109,076,200        968,293,720       

5 สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล - 20,816,800             - 20,816,800         

6 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม - 21,663,800             - 21,663,800         

7 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางยั่งยืน  

และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

8,514,100         23,417,100                         170,000 32,101,200         

รวมท้ังสิ้น 896,133,100    1,862,572,200       149,377,300       2,908,082,600     

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ (บาท)
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ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะกรรมการอํานวยการ/ คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

คณะผูจัดทํา

คณะกรรมการอํานวยการ/ คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  สมัปปโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย  ดร.ปยพันธ  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาองคกร

นางสาวพนมพร ปจจวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ

รักษาการผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

วิเคราะหขอมูล / จัดทํารูปเลม
นางสาวแจมจันทร วังแพน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาววาสนา ปาปะตัง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ

ออกแบบปก
นายจรัญ รัตนทิพย นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ

ปที่พิมพปที่พิมพ
 ตุลาคม 2555
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