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 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับน้ีจัดทําข้ึนภายใตเงื่อนไขของหลักเกณฑพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 วาดวยการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 กําหนดใหสวนราชการ

ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ตองใชของแตละข้ันตอน  เปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ และตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ส วนราชการกําหนดข้ึน  และตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537  มาตรา 20 (3) ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ของอธิการบดี ไววา “จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและ

แผนงานรวม ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย”  ดังน้ัน แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยฯไดจัดทําข้ึนภายใตกรอบ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)  ที่ไดนําแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบายของ คสช  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ.  และ สมศ.  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล 
 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังใหแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับน้ี  เปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผน 

ไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ ของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัย  ตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรตางๆ  

ที่กําหนด เกิดผลสัมฤทธ์ิและบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และการไดรับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติตอไป 
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ปรัชญา 

 ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพ่ือมหาชน 
 

พันธกิจ 

 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ

นําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม 

 3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

 4) อนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  เผยแพร  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
 

วิสัยทัศน  

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ  และไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัย 

เพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 คําอธิบายวิสัยทัศน  :  

  1)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับ  1 ใน 10  ของประเทศ  หมายถึง  เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  10 มหาวิทยาลัยแรกของประเทศ  จากการจัดอันดับของสถาบันหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

  2)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน  อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จะเปนที่พึ่งของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดวยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณในการชวยเหลือสังคมและชุมชน ผานกระบวนการบูรณาการ  

การเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหย่ังยืน 
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คานิยมองคกร 

 TAKASILA 

 T  = Teamwork       การทํางานเปนทีม 

 A  =  Accountability      การไดรับการยอมรับ 

 K  = Knowledge Based and Local Wisdom การใชความรูเปนพ้ืนฐานและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

 A  = Academic     ความเปนวิชาการ 

 S  = Sufficiency Economy    เศรษฐกิจพอเพียง 

 I   = Innovation     นวัตกรรม 

 L  = Learning Organization     การเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 A  =   Achievement    การมุงสูความสําเร็จ 

 
 

ยุทธศาสตร  

 ยุทธศาสตรที่  1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล   

          รวมทั้งมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 ยุทธศาสตรที่  2  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

 ยุทธศาสตรที่  3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ยุทธศาสตรที่  4  สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 ยุทธศาสตรที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรที่  6  สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 ยุทธศาสตรที่  7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 
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เปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ  และไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน  

อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategic map  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทุกหลักสูตรไดรับการรับรองคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยการไดรับการยอมรับ 
และการจัดอันดับ 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจของนิสิตตอการสอน 

ความพึงพอใจของนิสิตตอมหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอการใหบริการ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

กฏหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ 

ภาวะการมีงานทําของนิสิต การบริหารงบประมาณ 

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
การบริหารสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

บุคลากร ฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภูมิทัศน-อาคารสถานท่ี องคกรแหงการเรียนรู โครงสรางองคกร 

การบริหารความเสี่ยง 

วัฒนธรรมขององคกร 

ระบบบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมท้ังมีความพรอม 

เขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

2557 2558  

(10 เดือน) 

ป 2559  ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค 1.1) หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ 

สอดคลองกับความตองการของผูใชงานและการเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก  

      

1.1.1 ระดับคุณภาพของผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

ตามเกณฑการประเมินประกันคุณภาพภายใน   

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

1.38 3.01 

 

-โครงการอบรม เร่ือง “การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร”  

 ศูนยประกันฯ/ 

คณะ/หลักสูตร 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/หรือจัดทําหลักสูตรภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

ระดับ 5 -โครงการความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมตัว

เขาสูประชาคมอาเซียน และกลุมประเทศ (CLMTV : 

กัมพูชา สาว สหภาพเมียนมาร  ไทย และเวียดนาม 

-โครงการการเตรียมความพรอมการเรียนภาษาไทย

เบื้องตนแกนิสิตชาวตางชาติ ในโครงการพระราชทาน

ความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานดานการศึกษาของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

- โครงการเตรียมความพรอมภาษาไทยในฐานะภาษา 

ตางประเทศ  

 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรฯ/ 

กองทะเบียนฯ 

เปาประสงค 1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม 

มีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

2557 2558  

(10 เดือน) 

ป 2559  ผูรับผิดชอบ 

1.2.1 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป  

รอยละ 

85.74 

รอยละ93.58 รอยละ 90 

 

- โครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนัดพบตลาดงาน 

ครั้งที่ 16  

-โครงการภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพ  

- โครงการสงเสริมการฝกอาชีพอิสระระหวางเรียน   

- โครงการความรวมมือกับภาครัฐ/หรือ

ผูประกอบการภาคเอกชน 

-โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

-โครงการประชาสัมพันธศูนยประสานงานจัดหางาน  

- โครงการสรางความสัมพันธและพบสถานประกอบการ

-โครงการทุนหมุนเวียนสําหรับประกอบธุรกิจ 

ระหวางเรียน  

-โครงการสงเสริมการมีงานทํา/มีรายไดระหวางเรียน 

 กองแผนงาน/ 

คณะ/หลักสูตร 

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับ อุดมศึกษาแหงชาต ิ(ป.ตรี-โท-เอก)  

(ประเมินจากผูใชบัณฑิต)  

4.28 4.37 ไมนอยกวา  

4.50 

-โครงการจัดทําหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และ

การทบทวนผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู  

-โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดทําหลักสูตร

ปรับปรุงตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

 กองแผนงาน/ 

คณะ/หลักสูตร 

1.2.3 รอยละของนิสิต (ป.ตร-ีโท-เอก) ที่เขารับการทดสอบ

ความรูความสามารถและทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ 

ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทา กอนสําเร็จการศึกษา  

ไมนอยกวารอยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปที่หลักสูตร

กําหนด  (MSU English Exit – Exam)  

รอยละ 

93.72 

รอยละ 

88.31 

ไมนอยกวา 

รอยละ 100 

 

- โครงการติว MSU English Exit-Exam ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 สํานักศึกษาทั่วไป/ 

คณะ/หลักสูตร 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

2557 2558  

(10 เดือน) 

ป 2559  ผูรับผิดชอบ 

1.2.4 รอยละของนิสิต (ป.ตร-ีโท-เอก) ที่เขาทดสอบความรู

ความสามารถและทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ ตาม

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทา มีคะแนนผลการทดสอบ 

ไมนอยกวา 50 คะแนน  ไมนอยกวารอยละ 40  ของนิสิต 

ที่เขาทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit – Exam) 

 

รอยละ 

31.15 

รอยละ 

22.33 

ไมนอยกวา  

รอยละ 40 

 

-โครงการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ

ของนิสิต กอนสําเร็จการศึกษา (MSU English Exit–

Exam) 

 

 สํานักศึกษาทั่วไป/ 

คณะ/หลักสูตร 

1.2.5 รอยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เขารับการทดสอบความรู

ความสามารถและทักษะดาน IT ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT  หรือ

เทียบเทา กอนสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 100  ของ

นิสิตทั้งหมดในชั้นปที่หลักสูตรกําหนด  (IT Exit-Exam)   

รอยละ 

85.28 

รอยละ 

90.23 

ไมนอยกวา 

รอยละ 100 

- โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบวัดความรู

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต 

กอนสําเร็จการศึกษา (MSU IT Exit-Exam) 

 สํานักคอมพิวเตอร/ 

คณะ/หลักสูตร 

1.2.6 รอยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เขารับการทดสอบความรู

ความสามารถและทักษะดาน IT  ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือ

เทียบเทา  กอนสําเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไม

นอยกวา 50 คะแนน  ไมนอยกวารอยละ 65 ของนิสิตที่เขา

ทดสอบทั้งหมด   (IT Exit-Exam)    

 

รอยละ 

67.15 

รอยละ 

65.14 

ไมนอยกวา  

รอยละ 65 

 

- โครงการการทดสอบความรูความสามารถดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา

(MSU IT Exit-Exam) 

 สํานักคอมพิวเตอร/ 

คณะ/หลักสูตร 

1.2.7 รอยละของรายวิชาที่มีส่ือการสอนสองภาษา (ภาษาไทย 

และอังกฤษ หรือส่ือการสอนภาษาตางประเทศที่จัดการเรียน

การสอน) (ทุกระดับ) 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

รอยละ 80 -โครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการผลิต

ตํารา  

-โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป  

-โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพภาษาอังกฤษ

และภาษาอาเซียน 

 

 งานหลักสูตร  

กองทะเบียนและ

ประมวลผล/ คณะ 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

2557 2558  

(10 เดือน) 
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เปาประสงค 1.3) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมือง

ดีของสังคมไทยและสังคมโลก เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม  และสอดคลอง

กับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย 

      

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาที่สะทอน

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณของนิสิตในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป หรือในหลักสูตรของคณะ 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

ระดับ 5 ระดับ 5 

 

 

 

 

 

-โครงการจัดการความรูดานจิตอาสาเพื่อเสริมสราง

เครือขายการพัฒนานิสิตนักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา 

กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

- โครงการธรรมะในสถานศึกษา  

-โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูการเปนบัณฑิต 

ที่พึงประสงค  

-โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตผานการเรียนรู 

ผานรายวิชาศึกษาทั่วไป   

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต  

-โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

 สํานักศึกษาทั่วไป/ 

คณะ 

1.3.2 รอยละของคณะที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อใหศิษย

เกากลับมาชวยเหลือและ/หรือใหความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ/

วิชาชีพ ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

รอยละ 30 

 

รอยละ 100 -โครงการศิษยเกาสัมพันธ  

-โครงการบริการวิชาการแกศิษยเกา   

 คณะ/ 

กองกิจการนิสิตฯ 

1.3.3 รอยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษยเกาไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ และ/หรือไดรับรางวัลในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

รอยละ 75 รอยละ 100   คณะ/ 

กองกิจการนิสิตฯ 

   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1 (ลานบาท) 1,734.88  
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

เปาประสงค 2.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงาน 

ที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอื่น 

      

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของหนวยวิจัยเพื่อ

ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย (ศูนยการศึกษาและวิจัยบรรพ

ชีวินวิทยา  และศูนยความเปนเลิศทางนวัตกรรมไหม)  หรือ

หนวยวิจัยเฉพาะทางของคณะ 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

ระดับ 4 ระดับ 5 -โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและ

นิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตวมีกระดูกสันหลังจาก

แหลงขุดคนภูนอย จังหวัดกาฬสินธุ  

-โครงการศึกษาการเล้ียงไหมในอาหารเทียม  

-โครงการเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเชาสีทองโดยใชดักแด  

-โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ มมส  (Center of 

Excellent) 

 ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 

 ศูนยความเปนเลิศทางนวัตกรรมไหม 

-โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงหนวยวิจัย (One 

 กองฯวิจัย/คณะ 

ศูนยฯบรรพชีวิน/ 

ศูนยฯไหม 

2.1.2 รอยละของคณะที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  

หรืออนุสิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

หรืองานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

รอยละ 

82.61 

รอยละ 80 

 

 

Program One Research Unit; OPORU)/ หรือ

โครงการหน่ึงคณะหน่ึงหนวยวิจัย (One Faculty 

One Research Unit; OFORU) 

-โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ  

 กองฯวิจัย/ 

คณะ 

 

  

เปาประสงค 2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งใน 

หรือตางประเทศ 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

2.2.1 รอยละของคณะที่มีความรวมมือทางการวิจัยกับนักวิจัย

ภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือตางประเทศ 

รอยละ 

66.67 

รอยละ 

80.95 

รอยละ 100 

 

 

 

-โครงการความรวมมือดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัย

หรือหนวยงานหรือองคกรในประเทศ  (เชน  

มหาวิทยาลัย,บริษัท, องคกร, สมาคม ทั้งภาครัฐและ

เอกชน  เปนตน) 

 

 

 งานวิเทศสัมพันธ/ 

คณะ/หลักสูตร 

2.2.2 รอยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา  

        -กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

        -กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ    

        -กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

ภาพรวม

รอยละ 

33.03 

ภาพรวม 

รอยละ 1.37 

รอยละ 30 

รอยละ 30 

รอยละ 20 

 

 

- โครงการแผนการดําเนินงานภายใตกรอบขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ MOU ระหวาง 

Universite Montpellier II,Institut des 

Sciences de l Evolution de 

Montpellier,France และมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

-โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรบทความใน

วารสารวิชาการที่ไดมาตรฐานในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

-โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ทั้ง

ในสวนที่จัดการเอง/รวมจัดกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ในตางประเทศ  

-โครงการจัดทําวารสารระดับชาติ/นานาชาตขิอง

มหาวิทยาลัย 

-โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

ดานการวิจัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/อาจารย 

 กองฯวิจัย/ 

คณะ/หลักสูตร 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

2.2.3 รอยละคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร     

รอยละ 

61.64 

รอยละ 

64.88 

รอยละ 50 

 

-โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา  

-โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนิสิตระดับ 

 บัณฑิตวิทยาลัย/ 

คณะ/หลักสูตร 

2.2.4 รอยละคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร     

รอยละ 

91.34 

รอยละ 

29.71 

รอยละ 100 บัณฑิตศึกษา 

-โครงการอบรมใหความรูการเขียนรูปแบบบทนิพนธ

สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

 

 บัณฑิตวิทยาลัย/ 

คณะ/หลักสูตร 

   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2 (ลานบาท) 108.49  
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

เปาประสงค 3.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคม (University Social Responsibility) ดวยการเปนที่

พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมให

อาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน 

      

3.1.1 รอยละหลักสูตร(ป.ตรี)ที่มีการดําเนินการตามนโยบาย 

หน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน  เพื่อเปนที่พึ่งทางวิชาการแกสังคม  

ดวยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณในการชวยเหลือสังคมและ

ชุมชน ผานกระบวนการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย 

และ/หรือการใหบริการวิชาการรวมกับชุมชน เพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนใหยั่งยืน 

รอยละ 

81.61 

รอยละ 

85.39 

รอยละ 80 

 

-โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน (One Program 

One Community; OPOC) 

-โครงการบริการวิชาการสูชุมชน 

 

 กองฯวิจัย/ 

กองกิจการนิสิต/ 

คณะ/หลักสูตร 

 

   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตรที่ 3 (ลานบาท) 37.49  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชน อยางยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

เปาประสงค 4.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 

เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล 

      

4.1.1 รอยละคณะ/หนวยงานที่มีการดําเนินการตามนโยบาย

หน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนที่พึ่งทางวิชาการแก

ชุมชนและสังคม ดวยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

 

 

รอยละ 

90.47 

รอยละ  

100 

รอยละ 100 

 

-โครงการหน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม (One 

Program One Cultural Activity; OPCOA) 

-โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ 

-โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น  

เพื่อการอนุรักษ  และสืบทอดตอสังคม  

- โครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตและเอกลักษณ

สถาบัน (นิสิต มมส ไมจอดขวาง ไมมาสาย  ไมแตง

กายยั่วยวน และรบกวน “ปดนํ้า ปดไฟ” ใครทําได

ขอใหเจริญ ...) 

- โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 

และนานาชาติ 

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศิลปะและ 

วัฒนธรรมในสังคมลุมนํ้าโขง 

-โครงการศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาผาทออีสาน 

- โครงการพัฒนานิทรรศการเพื่อการเรียนรูภูมิ

ปญญาผาทออีสาน 

 กองฯวิจัย/ 

คณะ/ 

หนวยงานดานวิจัย-

บริการ-ทํานุฯ 

 

   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4 (ลานบาท) 28.76  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

เปาประสงค 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกร 

ที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามเอกลักษณ ตอบสนองตอ

การพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

      

5.1.1 รอยละคณะ/หนวยงานที่มีผลสัมฤทธ์ิของการ

ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/

หนวยงาน  ไมต่ํากวา 4.25  

รอยละ 

75.60 

กําลัง

ดําเนินการ 

(รอผล 

ส้ินป 

งบประมาณ) 

รอยละ 80 

 

-โครงการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ 

 -โครงการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

-โครงการพัฒนาศักยภาพสภามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม   

-โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยและแลกเปล่ียน

เรียนรูระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคามสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  

-โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร  

-โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยประจําป  

 กองแผนงาน/ 

คณะ 

5.1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รอยละ

66.23 

ณ มี.ค. 

รอยละ 

54.05 

รอยละ 

80 

  กองแผนงาน/ 

ผูรับผิดชอบโครงการ

ตามแผนฯ/คณะ/

หนวยงาน 

เปาประสงค 5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิ

และตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน และมีศักยภาพและขีด

ความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแขงขัน 

      

5.2.1 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก       

 

รอยละ

51.69 

รอยละ 

51.97 

รอยละ 52 

 

-โครงการสงเสริมการศึกษาตอ  

 

 กองการเจาหนาที่/ 

คณะ 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

5.2.2 รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ    รอยละ 

29.22 

รอยละ 

32.57 

รอยละ 32 

 

- โครงการกํากับติดตามการสรางผลงานทางวิชาการ

ของคณาจารย ประจําป 2557 หัวขอ การตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนง 

ทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.  

-โครงการความกาวหนาของการขอตําแหนงสูงขึ้น

ของสายสนับสนุน  

- โครงการพัฒนาคณาจารยเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ หัวขอ แลกเปล่ียนเรียนรูการผลิตผลงาน

ทางวิชาการเพื่อการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ที่สูงขึ้น  

- โครงการพัฒนาและสงเสริมอาจารยในการสราง

ผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

ประจําปงบประมาณ 2558 (3 กลุมสาขา)  

-โครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการผลิต

ตํารา  

 กองการเจาหนาที่/ 

คณะ 

เปาประสงค 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการ

คลังที่ม่ันคงย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ 

      

5.3.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  

ภาพรวม  

รอยละ 

94.22 

รอยละ 

58.54 

รอยละ 96 - โครงการอบรมสัมมนาผูบริหาร หัวขอ การบริหาร

การเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

- โครงการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

 กองคลังและพัสดุ/ 

คณะ 

5.3.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

(งบแผนดิน)  

 

รอยละ 

64.05 

รอยละ

39.56 

รอยละ 87 

 

- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและจัดการความรู 

ดานการบริหารงบประมาณ บริหารจัดการพัสดุ 

- โครงการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

 กองคลังและพัสดุ/ 

คณะ 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

- โครงการจัดทําแผนการจัดเก็บรายได 

- โครงการบริหารจัดการดอกเบี้ยจากการฝากประจํา 

เปาประสงค 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

ครบถวนถูกตอง เช่ือมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการ

บริหารจัดการขององคกร  และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

      

5.4.1 ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล

สารสนเทศทั้ง 7 ยุทธศาสตร เพื่อการบริหารจัดการ  (คณะใช

ผลรวมกับมหาวิทยาลัย) 

ระดับ 5 ระดับ 3 ระดับ 5 

 

 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการตัดสินใจ 

- โครงการปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-โครงการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการใน 

 สํานักคอมพิวเตอร/ 

กองทะเบียนฯ/กองกิจฯ/ 

กองการเจาหนาที่/ 

กองคลังและพัสด/ุ 

กองแผนงาน/กองวิจัยฯ 

5.4.2 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต

ของหนวยงาน  

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

ระดับ 3 ระดับ 5 

 

รูปแบบดิจิทัลไฟลบนเว็บไซตที่เอ้ือตอการสืบคน

อิสระที่ใชในการสืบคนผาน (Google Scholar) 

- โครงการอบรมหลักสูตรการสรางความตระหนัก 

 สํานักคอมพิวเตอร/ 

คณะ/หนวยงาน 

5.4.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการถายทอดและสราง

ความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

ระดับ 5 เรื่อง ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(Information Security Awareness) สําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน 

- โครงการประชาสัมพันธ เผยแพรนโยบายและ 

แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ดานสารสนเทศและการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางปลอดภัย 

 

 

 สํานักคอมพิวเตอร/ 

คณะ/หนวยงาน 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

เปาประสงค 5.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษา

เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

และนําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 

      

5.5.1 รอยละคณะ/หนวยงานที่ผลสัมฤทธ์ิของการประเมิน

ประกันคุณภาพภายใน  ไมต่ํากวา 3.51   

รอยละ 

88.46 

กําลัง

ดําเนินการ 

(รอผลส้ินป

การศึกษา) 

รอยละ 80 -โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  

-โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน

เลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence : EdPEx) 

-โครงการสัมมนาทบทวนการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา  และระดับสถาบัน 

-โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน ปการศึกษา 2557 

- โครงการสรางเครือขายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- โครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวาง

คณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(Mahasarakham University Faculty 

Knowledge Management Network : 

MSU_FKM) 

 คณะ/ 

ศูนยฯประกันฯ 

 

 

   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตรที่ 5 (ลานบาท) 812.65  
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ยุทธศาสตรท่ี  6  การสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

เปาประสงค 6.1) เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัด

อันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 

      

6.1.1 จํานวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

ตางประเทศที่มีความสัมพันธกับคณาจารย/คณะ/

หนวยงาน/มมส  

ไมมี 

ตัวชี้วัดน้ี 

328 

คน 

400 คน -โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล 

-โครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

 คณะ/ 

งานวิเทศสัมพันธ 

6.1.2 ผลการจัดอันดับคุณภาพตามกลุมสาขาวิชา 

(Faculty Area Performance) มหาวิทยาลัยในประเทศ

ไทย  โดย QS ASIAN Ranking    (คณะเลือกกลุมเอง) 

 

      6.1.3.1 คณะกลุม Arts & Humanities   

   

      6.1.3.2 คณะกลุม Engineering & Technology   

   

      6.1.3.3 คณะกลุม Life Sciences & Medicine    

    

      6.1.3.4 คณะกลุม Natural Sciences    

    

      6.1.3.5 คณะกลุม Social Sciences & 

Management    

 

 

อันดับที่ 

14 

 

 

13 

 

14 

 

9 

 

11 

 

11 

 

อันดับที่ 

16 

 

 

13 

 

18 

 

13 

 

13 

 

13 

ไมเกินอันดับที่ 

16 

 

 

13 

 

18 

 

13 

 

13 

 

13 

-ISAN Cultural Exchange Schooling Program 

(I.C.E.S) 

-Post Doctoral Research Fellowship 

-Presentation Scholarship for Staff 

-Overseas Experience Program/ Course 

-MSU Outbound student Internship 

Scholarship 

-MSU Inbound student Internship 

Scholarship 

-MSU Scholarships for International Students 

-โครงการแลกเปล่ียนศาสตราจารยหรือรอง

ศาสตราจารยหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 

-โครงการแลกเปล่ียนนิสิต มมส กับนิสิตตางประเทศ 

-โครงการความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียม

ตัวเขาสูประชาคมอาเซียน  
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

6.1.3 รอยละของคณะที่มีอาจารย/นักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญ

ชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมารวม

สอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting)  และ/หรือมีการ

แลกเปล่ียนอาจารย/นักวิจัย มมส  กับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ  (Outbound Visiting)  

 

 

รอยละ

90.28 

รอยละ 

76.19 

รอยละ 100 -โครงการปฐมนิเทศนิสิตนานาชาติ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

-โครงการเรียนภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนิสิต

ตางชาต ิ 

-โครงการเตรียมนิสิตสูการเปนพลเมืองอาเซียน  

- โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุนที่ 2 

(Mahasarakham University Student 

  

6.1.4 รอยละของคณะที่มีนิสิตชาวตางชาตมิาศึกษาใน

หลักสูตร (Inbound) 

รอยละ 

95.23 

รอยละ

57.14 

รอยละ 50 Ambassador)  

- โครงการแลกนิสิตและบุคลากรกับตางประเทศ  

- โครงการสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิต

นานาชาติ 

  

6.1.5 รอยละของหลักสูตรที่มีการแลกเปล่ียนนิสิต

ตางชาติกับมหาวิทยาลัย (Inbound Visiting) และ/หรือ

แลกเปล่ียนนิสิต มมส กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  

(Outbound Visiting)   

รอยละ 

77.33 

รอยละ 

25.99 

รอยละ 50    

   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตรที่  6 (ลานบาท) 41.56  
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ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 

ป 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจาภาพหลัก/ 

ผูรับผิดชอบ  2557 2558 

(10 เดือน) 

  

เปาประสงค 7.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

      

7.1.1  ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยไดรับการจัด

อันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 ของประเทศ   

(คณะใชผลรวมกับมหาวิทยาลัย) 

     

 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 5 - โครงการจัดทําแผนพัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

- โครงการจัดการจราจร/การใชยานพาหนะภายใน

มหาวิทยาลัย 

- โครงการสงเสริมการใชรถจักรยาน 

- โครงการ Low Carbon University 

- โครงการรถรางลดพลังงาน 

- โครงการจัดการนํ้า และนํ้าเสีย 

- โครงการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 

-โครงการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) ภายใตมาตรฐาน Green University 

Ranking 

 

 กองอาคารสถานที่/ 

ทุกหนวยงาน 

 

   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตรที่ 7 (ลานบาท) 6.81  
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

(จําแนกตามยุทธศาสตร) 
 

ท่ี ยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท) 

  งบแผนดิน งบรายไดและเงิน

สะสม 

รวม 

1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและ

มาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

1,064,655,800 670,227,000 1,734,882,800 

2 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและ

สังคม 

24,526,200 83,959,400 108,485,600 

3 การเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,000,000 31,490,300 37,490,300 

4 การสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชน อยางย่ังยืน

และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

10,088,900 18,673,600 28,762,500 

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

- 812,650,700 812,650,700 

6 การสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล - 41,564,300 41,564,300 

7 การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม - 6,806,500 6,806,500 

 รวมท้ังสิ้น 1,105,270,900 1,665,371,800 2,770,642,700 
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ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ พ.ศ. 2558-2561  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ศาสตราจารยปรีชา  ประเทพา  ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารยเกียรติศักด์ิ  ศรีประทีป   ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

นางสิริพร  ศิระบูชา  ผูอํานวยการกองแผนงาน 

นางสาวพนมพร  ปจจวงษ  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

ผูจัดทํา 

นางแจมจันทร  หลูปรีชาเศรษฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 

 

ออกแบบปก 

นายจรัญ  รัตนทิพย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ีพิมพ 

 ตุลาคม  2558 

 จํานวน  100 เลม 

 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 


