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ปรัชญา 

 ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพ่ือมหาชน 

 

วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ  และไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 คําอธิบายวิสัยทัศน  :  

  1)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับ 1  ใน 10  ของประเทศ  

หมายถึง  เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  10  มหาวิทยาลัยแรก

ของประเทศ  จากการจัดอันดับของสถาบันหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

  2)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน  อันดับ 1 ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปนที่พึ่งของชุมชนและภาคสวนตางๆ  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดวยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณในการชวยเหลือสังคมและชุมชน  

ผานกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหย่ังยืน 

 

พันธกิจ 

 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุน 

การเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และนําไปใชประโยชนตามความ

เหมาะสม 

 3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง

ย่ังยืน 

 4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ของอีสาน 
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คานิยมองคกร 

 TAKASILA 

  T  =  Teamwork  (การทํางานเปนทีม) 

  A  =  Advanced Technology  (การใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการจัดการเรียนการสอน 

    และการบริหารจัดการ)  

  K  =  Knowledge and Local based  (การนําองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

    มาใชใหเกิดประโยชน) 

  A  =  Accountability  (การไดรับการยอมรับ) 

  S  =  Student - Centered  (การจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ) 

  I   =  Integrity   (การเปนผูมีความซื่อสัตยตอหนาที ่ องคกร  และประเทศชาติ) 

  L  =  Learning  Organization  (การเปนองคกรแหงการเรียนรู) 

  A  =  Academic  Networking  (การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ) 

 

 

 

เปาหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชวง 4 ป  (2557-2560) 

 

 

  ทุกหลักสูตรตองบริหารจัดการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และ

ผลักดันใหไดรับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับนานาชาติ

 

  ทุกหลักสูตร  ทุกคณะ  และมหาวิทยาลัยตองไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการประเมิน 

ประกันคุณภาพภายนอก  รอบที่ 4

 

  ยกระดับคณะวิชาหรือสาขาวิชาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน และไดรับการรับรองในระดับสากล

 

  ตอยอดคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่มีศักยภาพใหเปนคณะหรือสาขาวิชาช้ันนําของอาเซียนหรือระดับโลก

 

  ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ

 

  ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตองมีอัตราการไดงานทําของบัณฑิตเพิ่มข้ึน

 

  บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต

 

  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus/ISI  เพิ่มมากข้ึน

 

  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่นําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน สังคม และประเทศเพิ่มข้ึน

 

  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพิ่มข้ึน
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  ทุกหลักสูตรตองมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน

 

  ทุกหลักสูตรตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถ่ินตามนโยบายหน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม 

 

  มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึน  คิดเปนรอยละ 60  ของอาจารยทัง้หมดใน  4 ป

ขางหนา

 

  มหาวิทยาลัยมีของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน  คิดเปนรอยละ 50  ของอาจารยทั้งหมด

ใน 4 ปขางหนา

 

  มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงินการคลังเพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการ

องคกร

 

  มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันนานาชาติมากกวา 4 องคกร

 

  มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

 

  นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีชีวิตความเปนอยูและสวัสดิการที่ดีข้ึน
 

 

ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย

ตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 ยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใช

ประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

     ไปใชประโยชนอยางย่ังยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ 

             มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 ยุทธศาสตรที่ 7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ 

   คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมท้ังเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม 

   อาเซียนและประชาคมโลก 

เปาประสงค/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

  2557 2558 2559 

1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการ

รับรองของสภาวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของผูใชงานและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

   

1.1.1) สงเสริมและพัฒนาใหทุกหลักสูตร

ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานใน

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

1.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามผล

ประกันคุณภาพภายใน 

5 5 5 

1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม

มีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก 

   

1.2.1) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่สอดคลองและตรงกับความ

ตองการของผูใชงานและการเปล่ียนแปลง 

ของสังคมโลก 

1.2.1.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณกับสถาน

ประกอบการจริงของภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือตางประเทศ 

หรือสหกิจศึกษา กอนสําเร็จการศึกษา 

100 100 100 

1.2.1.2) ระดับความสําเร็จของการสงนิสิตไปศึกษา 

ดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ (Out bound) 

5 5 5 

 1.2.1.3) ระดับความสําเรจ็ของการรับนิสิตแลกเปล่ียน

ชาวตางชาติเขามาในมหาวิทยาลัย (In bound) 

5 5 5 

1.2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตร

พัฒนานิสิตใหมีความพรอม ดานทักษะการ

ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา

อาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญ่ีปุน) 

(MSU English Exit – Exam) 

1.2.2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตใหมีความ

พรอมดานทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ หรือภาษา

อาเซียน +3 

5 5 5 

1.2.2.2) ระดับความสําเร็จของการทดสอบความรู

ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนิสิต กอนสําเร็จ

การศึกษา (MSU English Exit – Exam) 

5 5 5 

1.2.3) สงเสริมและสนับสนุนหลักสูตร

พัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) 

1.2.3.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิต 

ใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Exit-Exam) 

5 5 5 

1.3) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก เปนผูมีวัฒนธรรมทาง

สังคม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย 

   

1.3.1) สงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อ

เพิ่มพื้นที่การเรียนรูของนิสิตในรูปแบบของ

ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะสังคม 

(Social Skills) โดยปรับรูปแบบและเน้ือหา

ใหเหมาะสมกับสภาพสังคม เพื่อเปนกลไก

การบมเพาะความเปนพลเมืองดีของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

1.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ 

ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

5 5 5 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชน 

   ใหกับชุมชนและสังคม 
 

เปาประสงค/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

  2557 2558 2559 

2.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจาก

สถาบันอื่น 

   

2.1.1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ มี

หนวยวิจัยเฉพาะทางเพื่อสรางเอกลักษณ

และความโดดเดนของคณะหรือหลักสูตร 

2.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนและพัฒนา

ใหเกิดหนวยวิจัยเฉพาะทาง 

5 5 5 

2.1.2) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตร 

นําองคความรูที่ไดจากการวิจัย/ 

งานสรางสรรค กลับไปพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร 

การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตส่ือเผยแพร

เพื่อนําไปใชประโยชน 

2.1.2.1) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมใหหลักสูตรมี

การนําองคความรูที่ไดจากการวิจัย/ 

งานสรางสรรคกลับไปพัฒนารูปแบบการเรียน 

การสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ 

ตํารา ผลิตส่ือเผยแพรเพื่อนําไปใชประโยชน 

5 5 5 

 2.1.2.2) ระดับความสําเร็จของผลงานวิชาการ 

ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

5 5 5 

2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ 

   

2.2.1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะวิชา 

มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน 

ที่ปรากฏในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติหรือ นานาชาติจาก สกอ 

หรือถูกนําไปอางอิง (Citation) 

2.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและ

สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของอาจารย 

5 5 5 

2.2.1.2) ระดับความสําเร็จของผลงานผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

5 5 5 

2.2.1.3) ระดับความสําเร็จของผลงานผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

5 5 5 

 2.2.1.4) รอยละของบทความวิจัยของมหาวิทยาลัย

ทั้งหมดที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติตออาจารย

ประจํา  (ระดับมหาวิทยาลัย คณะไมตองดําเนินการ  

แตใชผลรวมกับมหาวิทยาลัย) 

12 15 18 

2.2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ มีการ

สรางเครือขายและความรวมมือดานการ

วิจัยทั้งในหรือตางประเทศ (One Program 

One Research Network; OPORN) 

2.2.2.1) ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย 

ความรวมมือและแลกเปล่ียนดานการวิจัยทั้งในหรือ

ตางประเทศ 

5 5 5 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

เปาประสงค/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

  2557 2558 2559 

3.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) 

ดวยการเปนที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรู

ไปสูการปฏิบัติในชุมชน 

   

3.1.1) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตร  

(รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ (ตร-ีโท-เอก) 

พัฒนานวัตกรรมการใหบริการวิชาการ 

แกชุมชน และนําองคความรูที่ไดจากการ

บริการ วิชาการแกชุมชน กลับมาพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง

รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา 

และส่ือเผยแพรความรูสูสังคม 

3.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการเรียน

การสอน การวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม

ไปสูการเขียนตํารา หรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมหรือ

การบูรณาการจากการเขียนตําราหรือส่ือเผยแพรความรู

สูสังคมไปสูการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

5 5 5 

3.2) มหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   

3.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ

พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและภาษา

อาเซียน ศิลปวัฒนธรรม สังคมและ

เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป 

3.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรม/

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และ

ประชาชนทั่วไปในดานภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน

หรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม หรือเศรษฐกิจและหรือ

การเมือง 

5 5 5 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชน

อยางยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 

เปาประสงค/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

  2557 2558 2559 

4.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

   

4.1.1) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ 

ฟนฟู ปกปอง เผยแพรพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสาน

วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

4.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ ฟนฟู 

ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสาน

วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

5 5 5 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาล 

ของมหาวิทยาลัย 
 

เปาประสงค/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

  2557 2558 2559 

5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ 

ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

   

5.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ 

ใหสอดคลองกับอัตลักษณจุดเนนของ

มหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 

5.1.1.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงาน 

ที่มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

5 5 5 

5.1.2) พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายใน ใหตอบสนองตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

5.1.2.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงาน 

ที่มีการดําเนินงานการบริหารจัดการความเส่ียง 

ผานเกณฑระดับดี (4.00) ขึ้นไป 

5 5 5 

5.1.3) พัฒนาระบบการจัดการความรู 

มาเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานตาม

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู (KM to LO) 

5.1.3.1) ระดับความสําเร็จของคณะที่มีการนําการ

จัดการความรูไปใชในการพัฒนาองคกร 

5 5 5 

5.1.4) การปรับโครงสรางหนวยงานใหม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ

จัดการมหาวิทยาลัย 

5.1.4.1) จํานวนหนวยงานใหมที่มีการจัดตั้ง 7 - - 

5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน และมีศักยภาพ 

และขีดความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแขงขัน 

   

5.2.1) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุก

ระดับใหมีศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 

5.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผูบริหาร

มหาวิทยาลัย 

5 5 5 

5.2.1.2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารย 5 5 5 

5.2.1.3) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 

5 5 5 

5.2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย 

มีวุฒติ่ํากวาปริญญาเอกตองไปศึกษาตอ 

ในระดับที่สูงขึ้น  

5.2.2.1) รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 30 30 30 

5.2.2.2) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอกของอาจารย 

5 5 5 

5.2.3) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย 

ทุกคนยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล  

5.2.3.1) รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 60 60 60 

5.2.3.2) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

 

5 5 5 
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เปาประสงค/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

  2557 2558 2559 

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่ม่ันคงย่ังยืน และมีประสิทธิภาพ    

5.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลัง 

ใหมีความม่ันคง มีประสิทธิภาพและ 

เอ้ือประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธ 

ทางการเงิน 

5 5 5 

5.3.1.2) ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ

หนวยผลผลิต  

5 5 5 

 5.3.1.3) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 

(แผนดิน) 

96 96 96 

   5.3.1.3.1) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 

ตามแผน 

96 96 96 

   5.3.1.3.2) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

ภาพรวม 

   

        5.3.1.3.2.1) รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณภาพรวม 6 เดือนแรก 

53.80 53.80 53.80 

        5.3.1.3.2.2) รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณภาพรวม 12 เดือน 

96 96 96 

   5.3.1.3.3) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 

80 80 80 

 5.3.1.4) ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน

ทางการเงิน 

5 5 5 

5.3.2) การพัฒนาและเสริมสรางความ

ยั่งยืนทางดานการเงินและการคลัง 

5.3.2.1) ระดับความสําเร็จของการแสวงหาหรือ 

การบริหารสินทรัพยและรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองได

อยางม่ันคงและยั่งยืน (ระดับมหาวิทยาลัย คณะไมตอง

ดําเนินการ แตใชผลรวมกับมหาวิทยาลัย) 

5 5 5 

5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เช่ือมโยงครอบคลุมพันธกิจ 

รองรับการบริหารจัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา 

   

5.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและ

สารสนเทศที่ทันสมัย และครบถวนทุก

ยุทธศาสตร และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

สามารถเชื่อมโยงถึงกันและใชรวมกันได 

ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการบริหาร

จัดการขององคกร และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.4.1.1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลของ

มหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงใหสามารถ

ใชรวมกันไดทั้งมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย (7 ฐานขอมูล และ7 ยุทธศาสตร)  (ระดับ

มหาวิทยาลัย คณะไมตองดําเนินการ  แตใชผลรวมกับ

มหาวิทยาลัย) 

 

ฐาน 

ขอมูล  

5 

ยุทธ 

ศาสตร 

ฐาน 

ขอมูล  

6 

ยุทธ 

ศาสตร 

ฐาน 

ขอมูล  

7 

ยุทธ 

ศาสตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย

ในระดับสากล 
 

เปาประสงค/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

  2557 2558 2559 

6.1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุก 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล 

   

6.1.1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ

และศักยภาพเปนที่ยอมรับทางวิชาการ 

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

6.1.1.1) ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการไดรับ

การจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/

การวิจัย/การบริการวิชาการ/การบริหารจัดการองคกร 

จากองคกรระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 4 แหง (ระดับ

มหาวิทยาลัย คณะไมตองดําเนินการแตใชผลรวมกับ

มหาวิทยาลัย) 

5 5 5 

6.1.2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

แลกเปล่ียนอาจารย/นักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญ 

ชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับ

นานาชาติเพื่อมารวมงานสอนและ/ 

หรือวิจัย 

6.1.2.1) ระดับความสําเร็จของการมีอาจารย/ผูเชี่ยวชาญ

ชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมา

รวมงานสอนและ/หรือแลกเปล่ียนการทํางานวิจัย 

5 5 5 

6.1.3) สงเสริมสนับสนุนการเปนเจาภาพ

หรือเขารวมหรือรวมเปนเจาภาพหรือ 

เขารวมหรือรวมเปนเจาภาพจัดประชุม

วิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทางวิชาการ 

ในระดับนานาชาติ 

6.1.3.1) ระดับความสําเร็จของการเปนหรือรวมเปน

เจาภาพจัดประชุมวิชาการหรือสัมมนา หรือฝกอบรม

ทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 5 5 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงค/กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

  2557 2558 2559 

7.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

   

7.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ตามเกณฑมาตรฐานของ Green University 

Ranking 

7.1.1.1) ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการ

ไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 

ของประเทศ  (ระดับมหาวิทยาลัย  คณะไมตอง

ดําเนินการ แตใชผลรวมกับมหาวิทยาลัย) 

5 5 5 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ 

   คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมท้ังเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม 

   อาเซียนและประชาคมโลก 
 

เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรองของ

สภาวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของผูใชงานและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 

1.1.1) สงเสริมและพัฒนาใหทุกหลักสูตร

ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานใน

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

-โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF และ

วิชาชีพ 

-โครงการแสวงหาอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติที่มีชื่อเสียง

ทางวิชาการ 

-โครงการแสวงหาอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติที่มีชื่อเสียง

ทางวิชาการ 

-โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

-โครงการใหความรูพื้นฐานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทุกคณะ/ 

กองทะเบียนฯ  

สํานักศึกษาทั่วไป 

กองแผนงาน  

ศูนยประกันฯ 

1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม 

มีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก 

 

1.2.1) สงเสริมและสนับสนุนใหทุก

หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่สอดคลองและ 

ตรงกับความตองการของผูใชงานและ 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

-โครงการสหกิจศึกษา 

-โครงการฝกงาน/ฝกประสบการณของนิสิต 

-โครงการความรวมมือกับภาครัฐ/หรือผูประกอบการภาคเอกชน 

-โครงการ MSU Global Leadership Camp (MSU-GLC) 

-โครงการเรียนรูประสบการณตางประเทศ (Overseas 

Experience Program) 

-ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝกงาน ณ ตางประเทศ  

(MSU Outbound Internship) 

-โครงการครอบครัวอุปถัมภนิสิตไทยในตางแดน 

ทุกคณะ/ 

กองบริการการศึกษา/ 

กองประชาสัมพันธฯ 

 

1.2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตร

พัฒนานิสิตใหมีความพรอม ดานทักษะ

การส่ือสาร 

ดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา

อาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญ่ีปุน) 

(MSU English Exit – Exam) 

-ศูนยฝกอบรมและทดสอบภาษาตางประเทศ (ศูนยภาษา) 

-ศูนยกลางการทดสอบวัดความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

-หองปฏิบัติการเฉพาะทางดานภาษาอังกฤษ 

-โครงการพัฒนานิสิตใหมีความพรอมดานทักษะการส่ือสาร 

ดวยภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน +3 (จีน/เกาหลี/ญ่ีปุน) 

-โครงการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนิสิต 

กอนสําเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) 

ทุกคณะ/ 

สํานักศึกษาทั่วไป 
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เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

1.2.3) สงเสริมและสนับสนุนหลักสูตร

พัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) 

-โครงการการทดสอบความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา(MSU IT Exit-Exam) 

-ศูนยกลางการทดสอบวัดความรูความสามารถดาน ICT 

ทุกคณะ/ 

สํานักคอมพิวเตอร 

 

1.3) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย 

 

1.3.1) สงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่ม

พื้นที่การเรียนรูของนิสิตในรูปแบบของทักษะ

ชีวิต (Life Skills) ทักษะสังคม (Social Skills) โดย

ปรับรูปแบบและเน้ือหาใหเหมาะสมกับสภาพ

สังคม เพื่อเปนกลไกการบมเพาะความเปนพลเมือง

ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

-โครงการสงเสริมทักษะนิสิตภายใตกิจกรรม 5 ดาน 

-โครงการสงเสริมทักษะนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 

-โครงการสงเสริมทักษะนิสิตภายใตกิจกรรม 4 ใน 1 กิจกรรม 

-โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน (One Program One 

Community; OPOC) 

ทุกคณะ/ 

กองกิจการนิสิต 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชน 

   ใหกับชุมชนและสังคม 

เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

2.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอื่น  

2.1.1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ  

มีหนวยวิจัยเฉพาะทางเพื่อสราง

เอกลักษณและความโดดเดนของคณะ

หรือหลักสูตร 

-โครงการพัฒนาศูนยวิจัย/หนวยวิจัยเฉพาะทางเพื่อความเปนเลิศ

และรองรับการเปน Boutique University 

-โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงหนวยวิจัย (One Program One 

Research Unit; OPORU)/ หรือโครงการหน่ึงคณะหน่ึงหนวย

วิจัย (One Faculty One Research Unit; OFORU) 

-โครงการหน่ึงหนวยวิจัยหน่ึงผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ (Top 500 University) 

-โครงการหน่ึงคณะหน่ึงผลิตภัณฑ (One Faculty One 

Product; OFOP) 

-โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงผลิตภัณฑ (One District One 

Product); ODOP) 

ทุกคณะ/ 

หนวยวิจัย/ 

กองวิจัยฯ 

2.1.2) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรนํา

องคความรูที่ไดจากการ วิจัย/งานสรางสรรค 

กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ 

ตํารา ผลิตส่ือเผยแพรเพื่อนําไปใชประโยชน 

-โครงการสงเสริมการนําองคความรูจากการวิจัย/งานสรางสรรค ไปพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน  ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ 

ตํารา  หรือบทความวิชาการ 

-โครงการผลิตหนังสือ/ตํารา 

-โครงการศูนยแสดงสินคาและผลิตภัณฑ มมส หรือชุมชน (MSU 

Outlet) 

ทุกคณะ/ 

หนวยวิจัย/ 

กองวิจัยฯ/ 

กองการเจาหนาที่ 
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เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ 

 

2.2.1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ

วิชามีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มี

มาตรฐานที่ปรากฏในฐานขอมูลที่ไดรับ

การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

จาก สกอ หรือถูกนําไปอางอิง 

(Citation) 

-โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรบทความในวารสารวิชาการ

ที่ไดมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติ 

-โครงการจัดทําวารสารระดับชาติ/นานาชาติของมหาวิทยาลัย 

-โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ทั้งในสวนที่

จัดการเอง/รวมจัดกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ 

-พัฒนาระบบฐานขอมูลการตอบรับและตีพิมพเผยแพรผลงาน

ตีพิมพ จากการประชุมวิชาการ และวารสารของมหาวิทยาลัย 

ทุกคณะ/ 

หนวยวิจัย/ 

กองวิจัยฯ/ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ  

มีการสรางเครือขายและความรวมมือ

ดานการวิจัยทั้งในหรือตางประเทศ 

(One Program One Research 

Network; OPORN) 

-โครงการหน่ึงหลักสูตร/หน่ึงคณะที่มีโครงการวิจัยรวมกับ

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานหรือองคกรในประเทศ (เชน 

มหาวิทยาลัย, บริษัท, องคกร, สมาคม เปนตน) 

-โครงการหน่ึงหลักสูตร/หน่ึงคณะที่มีการสรางเครือขายและ

ความรวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือตางประเทศ 

 

ทุกคณะ/ 

หนวยวิจัย/ 

กองวิจัยฯ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

3.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility)  

ดวยการเปนที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรู 

ไปสูการปฏิบัติในชุมชน 

 

3.1.1) สงเสริมและสนับสนุนให

หลักสูตร (รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ 

(ตรี-โท-เอก) พัฒนานวัตกรรมการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชน และนํา 

องคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ

แกชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/

หลักสูตร การ เขียนหนังสือ ตํารา  

และส่ือเผยแพรความรูสูสังคม 

 

-โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน (One Program One 

Community; OPOC) 

-โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงผลิตภัณฑ (One District One 

Product); ODOP) 

-โครงการสงเสริมการผลิตหนังสือ-ตํารา-เอกสารประกอบการ

สอน 

-โครงการบูรณาการการวิจัยสูการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ 

ทุกคณะ/ 

กองวิจัยฯ 
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เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

3.2) มหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

3.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

และภาษาอาเซียน ศิลปวัฒนธรรม 

สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน นิสิต และ

ประชาชนทั่วไป 

-โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพภาษาอังกฤษและภาษา

อาเซียนสูสังคม 

-โครงการ “ลาม” 

-โครงการ Pure Thai เพื่อการเรียนรูภาษา ดนตรี วัฒนธรรม

ไทย-อีสาน 

-โครงการความรวมมือดานเศรษฐกิจและสังคมกับสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

ทุกหนวยงาน/ 

สํานักศึกษาทั่วไป  

กองประชาสัมพันธฯ 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชน

อยางยั่งยนื และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 

เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  

 

ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

4.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 

4.1.1) สงเสริมและสนับสนุนการ

อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพรพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และ

ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ

สากล 

-โครงการหน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม (One Program One 

Cultural Activity; OPCOA) 

-โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงผลิตภัณฑ (One District One 

Product); ODOP) 

-โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ 

-โครงการนิทรรศการศิลปกรรมระดับชาติ/นานาชาติ 

-โครงการประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ/นานาชาติ 

-โครงการฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม 

-โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา 

-โครงการประกวดดานศิลปวัฒนธรรม 

 

ทุกคณะ/ 

หนวยวิจัย/  

หนวยบริการวิชาการ/ 

หนวยทํานุบํารุงฯ/

กองวิจัยฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาล 

ของมหาวิทยาลัย 
 

เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  

 

ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนอง

ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

5.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ 

ใหสอดคลองกับอัตลักษณจุดเนนของ

มหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 

-โครงการประเมินผลแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําป และ 

การทบทวนแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

-โครงการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ-เอกลักษณมหาวิทยาลัย 

-โครงการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

-โครงการสัมมนามหาวิทยาลัย 

ทุกหนวยงาน/ 

ศูนยประกันฯ 

5.1.2) พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายใน ใหตอบสนองตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

-โครงการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

-โครงการประเมินและตรวจสอบภายใน 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียง 

-โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการใหบริการและการปฏิบัติงาน

ที่เปนเลิศและเปนไปตามมาตรฐาน 

ทุกหนวยงาน/ 

ศูนยประกันฯ 

5.1.3) พัฒนาระบบการจัดการความรู

มาเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานตาม

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให

เปนองคกรแหงการเรียนรู (KM to LO) 

-โครงการสงเสริมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  

-โครงการพัฒนาระบบ Blog MSU 

-แหลงเรียนรูเสมือนจริงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทุกหนวยงาน/ 

ศูนยประกันฯ 

5.1.4) การปรับโครงสรางหนวยงาน

ใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

และจัดการมหาวิทยาลัย 

โครงการจัดตั้ง :- 

  -คณะนิติศาสตร 

  -กองนิติการ 

  -กองกิจการตางประเทศ 

  -ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (ฟารม) 

  -ศูนยนวัตกรรมไหม 

  -ศูนยความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

  -โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร มมส 

กองแผนงาน 

กองการเจาหนาที่ 

กองประชาสัมพันธฯ 

โครงการฟารมฯ 

วิทยาลัยการเมืองฯ 

คณะแพทยฯ 

ศูนยความรวมมือฯ 

 

5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน และมีศักยภาพ 

และขีดความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแขงขัน 

 

5.2.1) สงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ทุกระดับใหมีศักยภาพและขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

แบบมืออาชีพ 

(1) ผูบริหาร : 

-โครงการสัมมนาสภาและผูบริหารมหาวิทยาลัย 

-โครงการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัย 

-โครงการพัฒนาอบรมผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

-การทบทวนและปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน 

-พัฒนาระบบการส่ือสารระหวางผูบริหารกับบุคลากรและนิสิต 

ทุกหนวยงาน/ 

กองการเจาหนาที/่ 

งานการประชุม/ 

กองแผนงาน 
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เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  

 

ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

-โครงการ President Award 

-โครงการสงเสริมการบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

(2) อาจารย : 

-โครงการฝกอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน 

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-สนับสนุนทุนกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-สนับสนุนทุนสงเสริมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ- 

ทุนสนับสนุนจายคาสอบภาษาอังกฤษ  

(3) บุคลากรสายสนับสนุน : 

-โครงการฝกอบรมทักษะตามสมรรถนะของตําแหนงงาน 

-โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ 

ตําแหนงงาน 

-สนับสนุนทุนกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-โครงการสงเสริมการศึกษาตอ (กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย) 

-ทุนสนับสนุนการศึกษาตอภายในมหาวิทยาลัยจากเงินกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนคาหนวยกิต) 

-โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญพิเศษ 

-โครงการสงเสริมการฝกอบรม ดูงาน ศึกษาตอ (กองทุนพัฒนาบุคลากร) 

-โครงการกําหนดมาตรฐานการใหบริการและการปฏิบัติงาน

ของแตละตําแหนง 

-โครงการรางวัล/ยกยอง/ชมเชย/เชิดชู/ความดีความชอบ/

ส่ิงจูงใจ แกคนเกง คนดี และคนที่ทําผลงานใหมหาวิทยาลัย 

-การเพิ่มระบบสวัสดิการ: ประกันชีวิต, ศูนยแพทย มมส ,  

การศึกษาบุตร 

5.2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย

มีวุฒติ่ํากวาปริญญาเอกตองไปศึกษา

ตอในระดับที่สูงขึ้น  

-โครงการสงเสริมการศึกษาตอ(กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย) 

-ทุนสนับสนุนการศึกษาตอภายในมหาวิทยาลัยจากเงินกองทุน

พัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนคาหนวยกิต) 

-ทุนยกเวนคาเลาเรียนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทุกคณะ/ 

กองการเจาหนาที่ 

 

5.2.3) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย

ทุกคนยื่นขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการตามเงื่อนไขของระบบ

บริหารงานบุคคล  

-โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

-โครงการ “เตรียมศาสตราจารย มมส” 

-ทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยระยะส้ันหลังปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 

-ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ 

-โครงการสงเสริมการผลิตหนังสือ ตํารา หรือเอกสารประกอบการสอน 

 

ทุกคณะ/ 

กองการเจาหนาที่ 
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เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  

 

ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่ม่ันคงย่ังยืน และมีประสิทธิภาพ  

5.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลัง 

ใหมีความม่ันคง มีประสิทธิภาพและ

เอ้ือประโยชนตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

-โครงการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระยะส้ัน ระยะกลาง 

ระยะยาว 

-โครงการวิเคราะหการเงินระยะยาว 

-โครงการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

-โครงการพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยดานการเงินการคลัง 

-โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและจัดการความรูดานการบริหาร

งบประมาณ บริหารจัดการพัสดุ 

-โครงการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

-โครงการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเงินและการคลัง 

-โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถในการจัดทํา

รายงานทางการเงิน 

-โครงการพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหขอมูลทาง

การเงินและระบบบัญชีเพื่อการเตือนภัย 

-โครงการออกแบบการวิเคราะหและรายงานอัตราสวนทางการ

เงินเพื่อประโยชนทางการตัดสินใจ 

กองคลังและพัสดุ/ 

ทุกหนวยงาน 

5.3.2) การพัฒนาและเสริมสรางความ

ยั่งยืนทางดานการเงินและการคลัง 

 

-โครงการจัดทําแผนการจัดเก็บรายได 

-โครงการระดมทุนจากผูมีความประสงคบริจาคเพื่อการศึกษา

ดวยมาตรการลดหยอนภาษี 

-โครงการแสวงหา/บริหารสินทรัพยใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 

-โครงการบริหารจัดการดอกเบี้ยจากการฝากประจํา 

-จัดทําแผนการบริหารหน้ีสิน/ชําระหน้ีสิน 

กองคลังและพัสดุ/ 

ทุกหนวยงาน 

5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เช่ือมโยงครอบคลุมพันธกิจ  

รองรับการบริหารจัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

5.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูล

และสารสนเทศที่ทันสมัย และครบถวน

ทุกยุทธศาสตร และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมโยงถึงกัน

และใชรวมกันไดทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อ

รองรับการบริหารจัดการขององคกร 

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

-โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการ 

-ศูนยกลางขอมูล (Data Warehouse) 

-จัดหาเครื่องมือ Software, Hardware ที่ทันสมัย 

-พัฒนาระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพโดยการขยายโครงขาย

การใหบริการที่สามารถเชื่อมตอไดอยางครอบคลุม  

(All Connect) 

 

ทุกหนวยงาน/ 

สํานักคอมพิวเตอร 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย

ในระดับสากล 
 

เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  

 

ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

6.1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุก เพื่อให

มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล 

 

6.1.1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ

และศักยภาพเปนที่ยอมรับทางวิชาการ

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

-โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล 

-โครงการสัมมนาวิเทศสัมพันธ 

-โครงการสงเสริมภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูความเปนสากล  

-โครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการนานาชาติรวมกับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

-พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสําหรับรองรับการจัดเก็บ

ขอมูลเพื่อสงใหกับแหลงจัดอันดับตางๆ 

-ISAN Cultural Exchange Schooling Program (I.C.E.S) 

-โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติ ณ ตางประเทศ 

ทุกคณะ/ 

กองประชาสัมพันธฯ 

6.1.2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

แลกเปล่ียนอาจารย/นักวิจัย/

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียง

ในระดับนานาชาติเพื่อมารวมงานสอน

และ/หรือวิจัย 

-โครงการแสวงหาหรือแลกเปล่ียนศาสตราจารยหรือรอง

ศาสตราจารยหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  

-โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยระหวาง มมส กับผูเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยตางประเทศ 

-Post-Doctoral Research Fellowship 

-Presentation Scholarship for Staff 

-โครงการนิสิตฝกงานตางประเทศ 

-Overseas Experience Program/Course 

-MSU Outbound Internship Scholarship 

-Creative Works & Paper Presentation 

-Pure Thai Program 

-MSU Inbound Internship Scholarship 

-MSU Scholarships for International Students 

ทุกคณะ/ 

กองประชาสัมพันธฯ 

6.1.3) สงเสริมสนับสนุนการเปน

เจาภาพหรือเขารวมหรือรวมเปน

เจาภาพหรือเขารวมหรือรวมเปน

เจาภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา 

ฝกอบรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ

 

-โครงการ 1 Faculty 1 International Conference  

-โครงการความรวมมือในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม 

ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

ทุกคณะ/ 

กองประชาสัมพันธฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  

 

ผูรับผิดชอบ/ 

ผูประสานงานหลัก 

7.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

7.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ตามเกณฑมาตรฐานของ Green University 

Ranking 

-โครงการ Low Carbon University 

-โครงการพัฒนาภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

-โครงการจัดการจราจร/การใชยานพาหนะภายใน

มหาวิทยาลัย 

-โครงการสงเสริมการใชรถจักรยาน 

-โครงการรณรงคและสงเสริมการประหยัดพลังงาน 

-โครงการจัดการนํ้าและนํ้าเสีย 

-โครงการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 

-โครงการรถรางลดพลังงาน 

-โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

-โครงการตรวจและสงเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากร 

 

 

ทุกหนวยงาน/ 

กองอาคารสถานที่ 
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ภาคผนวก 
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สรุปเปรียบเทียบการปรับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 – 2559 (เดิม)  

กับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 – 2559 (ใหม) 

------------------------------------------------- 

 

วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน  (เดิม) วิสัยทัศน  (ใหม) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการ

จัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของ

ประเทศ  และไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัย 

เพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

พันธกิจ 
 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ  (ใหม) 

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสงูโดยมุงเนนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและ 

มีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียน 

การสอน  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  และนําไปใชประโยชนตามความ

เหมาะสม 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชน

และสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร  และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ของอีสาน 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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คานิยมองคกร 
 

คานิยมองคกร  (เดิม) คานิยมองคกร (ใหม) 

T  = Teamwork   การทํางานเปนทีม 

 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

A  = Advanced 

Technology   

การใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการ 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

K  = Knowledge 

and Local based 

การนําองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

มาใชใหเกิดประโยชน 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

A  = Accountability  การไดรับการยอมรับ 

 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

S  = Student - 

centered   

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ   

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

I  = Integrity   การเปนผูมีความซื่อสัตยตอหนาที่  องคกร 

และประเทศชาติ 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

L  = Learning 

organization   

การเปนองคกรแหงการเรียนรู ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

A  = Academic  

Networking   

การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยยังคงยึดยุทธศาสตรในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ พ.ศ. 2556-2559  ซึ่งมี 7 ยุทธศาสตร  แตมีการสลับและเรียงยุทธศาสตรใหม 

เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร  

(ใหม) 

ยุทธศาสตร  

(เดิม) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต

การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ

คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้ง

เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต

การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ

คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้ง

เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและ

พัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชน

ใหกับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและ

พัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชน

ใหกับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและ

บริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและ

บริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียม  และภูมิปญญาทองถ่ินไปใช

ประโยชนอยางย่ังยืน  และผสมผสานวัฒนธรรม 

ในระดับชาติและสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 7  สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียม  และภูมิปญญาทองถ่ินไปใช

ประโยชนอยางย่ังยืน  และผสมผสานวัฒนธรรม 

ในระดับชาติและสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 6  สงเสริมภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

ใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย 

ในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และ

รักษสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และ

รักษสิ่งแวดลอม 
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เปาประสงค / กลยุทธ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ

คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมท้ังเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม) เปาประสงค / กลยุทธ (ใหม) 

เปาประสงคที่ 1.1 หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรอง

ของสภาวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน

และการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ 

สอดคลองกับความตองการของผูใชงานและการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก   

กลยุทธ  

1.1.1) หลักสูตรตองปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด 

 

1.1.1) สงเสริมและพัฒนาใหทุกหลักสูตรไดรับการรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

เปาประสงคที่ 1.2 อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิค

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการ 

การสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

ปรับไปเปนโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ 

1.2.1) หลักสูตรตองพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของ

อาจารย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อมุงพัฒนานิสิตใหเปน 

ผูที่มีทกัษะการคิดการวิเคราะห มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม 

แกไขปญหาได และเปนคนดีมีคุณธรรม โดยการบูรณาการ 

การสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

เปาประสงคที่ 1.3 อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและ

ความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียน 

กิจกรรม และการดํารงชีวิตของนิสิต 

ปรับไปเปนโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ 

1.3.1) อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบ 

ตอการใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียน กิจกรรม และการ

ดํารงชีวิตของนิสิต 

 

 

เปาประสงคที่ 1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม มีศักยภาพใน

การแขงขันในสังคมโลก 

1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคมมีศักยภาพ 

ในการแขงขันในสังคมโลก  
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เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม) เปาประสงค / กลยุทธ (ใหม) 

กลยุทธ  

1.4.1) นิสิตระดับปริญญาตรีตองผานการฝกประสบการณ 

กับสถานประกอบการของภาครฐัหรือเอกชน ทั้งในหรือ

ตางประเทศ 

1.2.1) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหลักสูตรผลิตบัณฑิต 

ที่สอดคลองและตรงกับความตองการของผูใชงานและ 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

1.4.2) หลักสูตรตองพัฒนานิสิตใหมีความพรอมดานทักษะ 

การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3  

(จีน หรือ เกาหลี หรือ ญ่ีปุน) 

1.2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรพัฒนานิสิตใหมีความ

พรอมดานทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา

อาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญ่ีปุน) (MSU English Exit 

– Exam) 

1.4.3) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบ

ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนิสิตกอนสําเร็จ

การศึกษา (MSU English Exit – Exam)  

ปรับรวมกับเปาประสงค 1.2.2 

1.4.4) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ตองมีการทดสอบความรู

ความ สามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จ

การศึกษา (MSU IT Exit-Exam) 

 

1.2.3) สงเสรมิและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนานิสิตใหมีความรู

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (MSU IT Exit-

Exam) 

เปาประสงคที่ 1.5 เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมือง

ดีของสังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สอดคลองกับอัตลักษณ

ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

1.3) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของ

สังคมไทยและสังคมโลก เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม  

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคลอง

กับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ  

1.5.1) สงเสริมการใชกิจกรรมนิสิตเปนกลไกการบมเพาะ 

ความเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ผานกิจกรรม

วิชาการ และพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม กิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน และสงเสริมจิตสาธารณะ กิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ และสุขภาวะอนามัย กิจกรรมรักษส่ิงแวดลอม 

และสงเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.1) สงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู

ของนิสิตในรูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะสังคม 

(Social Skills)  โดยปรับรูปแบบและเน้ือหาใหเหมาะสมกับ

สภาพสังคม เพื่อเปนกลไกการบมเพาะความเปนพลเมืองดี

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

1.5.2) เสริมสรางเอกลักษณนิสิตใหมีจิตอาสาและอุทิศตน 

เพื่อสังคม ดวยรูปแบบกิจกรรมหน่ึงชมรมหน่ึงกิจกรรม (One 

Club One Activity; OCOA) โดยทํางานเพื่อแกปญหาของ

สังคม/ชุมชน และเสริมสรางการพัฒนานิสิตใหเปนผูที่มีทักษะ

การคิด วิเคราะห มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม และแกไข

ปญหาได 

 

ปรับรวมกับเปาประสงค 1.3.1 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชน

ใหกับชุมชนและสังคม 

 

เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม) เปาประสงค / กลยุทธ (ใหม) 

เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงาน 

ที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอื่น 

2.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความ

โดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอื่น  

กลยุทธ  

3.1.1) คณะตองมีหนวยวิจัยเฉพาะทางเพื่อสรางเอกลักษณและ

ความโดดเดนของคณะหรือหลักสูตร  

2.1.1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะมีหนวยวิจัยเฉพาะทาง

เพื่อสรางเอกลักษณและความโดดเดนของคณะหรือหลักสูตร 

3.1.2) หลักสูตรนําองคความรูที่ไดจากการวิจัย/งานสรางสรรค 

กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/

หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตส่ือเผยแพรเพื่อนําไปใช

ประโยชน 

2.1.2) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรนําองคความรูที่ได

จากการ วิจัย/งานสรางสรรคกลับไปพัฒนา รูปแบบการเรียน

การสอน ปรับปรุง รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา 

ผลิตส่ือเผยแพรเพื่อนําไปใชประโยชน 

 

เปาประสงคที่ 3.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งใน 

หรือตางประเทศ 

2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดาน 

การวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ 

การมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งใน 

หรือตางประเทศ 

กลยุทธ  

3.2.1) คณะวิชาตองมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานที่ปรากฏในฐานขอมูล 

ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก สกอ และ/

หรือถูกนําไปอางอิง (Citation) 

2.2.1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ วิชามีผลงานวิจัย/ 

งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มี

มาตรฐานที่ปรากฏในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือ นานาชาติจาก สกอ  หรือถูกนําไปอางอิง 

(Citation) 

3.2.2) คณะตองมีการสรางเครือขายและความรวมมือดานการ

วิจัยทั้งในหรือตางประเทศ  (One Faculty One Research 

Network; OFORN) 

2.2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ มีการสรางเครือขาย

และความรวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือตางประเทศ  

(One Program One Research Network; OPORN) 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม) เปาประสงค / กลยุทธ (ใหม) 

เปาประสงคที่ 2.1 มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบ 

ตอสังคม (University Social Responsibility) ดวยการ

เปนที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริม 

ใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน 

3.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

(University Social Responsibility) ดวยการเปนที่พึ่ง

ทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมให

อาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน 

 

กลยุทธ  

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

ตองพัฒนานวัตกรรมการใหบริการวิชาการแกชุมชน  

ภายใตโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (One Program One 

Community; OPOC) 

3.1.1) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตร(รวมสาขาเดียวกัน

ทุกระดับ (ตร-ีโท-เอก) พัฒนานวัตกรรมการใหบริการ

วิชาการแกชุมชน และนําองคความรูที่ไดจากการบริการ 

วิชาการแกชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

การ ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา  

และส่ือเผยแพรความรูสูสังคม  

2.1.2) หลักสูตรตองนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ 

แกชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง

รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา และส่ือเผยแพร

ความรูสูสังคม 

 

ปรับรวมกับเปาประสงค  3.1.1 

เปาประสงคที่ 2.2 มหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งในการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.2) มหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งในการเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ  

2.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ศิลปวัฒนธรรม สังคมและ

เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชน

ทั่วไป 

3.2.1) สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ศิลปวัฒนธรรม สังคมและ

เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และ

ประชาชนทั่วไป 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชน 

อยางยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม) เปาประสงค / กลยุทธ (ใหม) 

เปาประสงคที่ 7.1 มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 

เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ

และสากล 

4.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร 

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ

และสากล 

กลยุทธ  

7.1.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 

เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น ตามนโยบาย 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม 

(One Program One Cultural Activity; OPOA) 

4.1.1) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 

เผยแพรพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรม 

ในระดับชาติและสากล 

7.1.2) สงเสริมและสนับสนุนการเปน/การรวมเปนเจาภาพ 

งานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการเปน

สวนหน่ึงของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2015 

ปรับเปนโครงการ/กิจกรรม ในเปาประสงค 6.1.3 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม) เปาประสงค / กลยุทธ (ใหม) 

เปาประสงคที่ 4.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกร 

ที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการ

พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มี

ประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการ

พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  

4.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ

ราชการใหสอดคลองกับอัตลักษณจุดเนนของมหาวิทยาลัย  

และนโยบายของชาติ 

5.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับอัตลักษณจุดเนน 

ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 

4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผูบริหารและบุคลากร 

ทุกระดับดวยหลักธรรมาภิบาล 

5.1.2) พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายใน ใหตอบสนองตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

4.1.3) พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายใน ใหตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5.1.3) พัฒนาระบบการจัดการความรูมาเปนสวนหน่ึงของ

การดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู (KM to LO) 

4.1.4) พัฒนาระบบการจัดการความรูมาเปนสวนหน่ึงของการ

ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู (KM to LO) 

5.1.4) การปรับโครงสรางหนวยงานใหมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัย 
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เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม) เปาประสงค / กลยุทธ (ใหม) 

เปาประสงคที่ 4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิ

และตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 

5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนง

ทางวิชาการที่สูงข้ึน และมีศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแขงขัน 

กลยุทธ  

4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผูบริหารและบุคลากร 

ทุกระดับดวยหลักธรรมาภิบาล 

5.2.1) สงเสริมและพัฒนาบคุลากร ทุกระดับใหมีศักยภาพ

และขีด ความสามารถในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 

4.2.1) กําหนดใหอาจารยทุกคนที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกตองไป

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล 

5.2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีวุฒิต่ํากวาปริญญา

เอกตองไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

 5.2.3) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนยื่นขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล 

เปาประสงคที่ 4.3 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลัง 

ที่ม่ันคงย่ังยืน และมีประสิทธิภาพ 

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่ม่ันคง

ย่ังยืน และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ  

4.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีความม่ันคง  

มีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีความม่ันคง มี

ประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 5.3.2) การพัฒนาและเสริมสรางความยั่งยืนทางดานการเงิน

และการคลัง 

เปาประสงคที่ 4.4 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

ครบถวนถูกตอง เช่ือมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหาร

จัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวน

ถูกตอง เช่ือมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหาร

จัดการขององคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ  

4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย 

และครบถวนทุกยุทธศาสตร  และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

สามารถเชื่อมโยงถึงกันและใชรวมกันไดทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อ

รองรับการบริหารจัดการขององคกร และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศ 

ที่ทันสมัย และครบถวนทุกยุทธศาสตร และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมโยงถึงกันและใชรวมกันได 

ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการบริหารจัดการขององคกร 

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงคที่ 4.5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษา

เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

และนําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 

ปรับไปรวมในยุทธศาสตรที่ 1 

กลยุทธ  

4.5.1) การสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อคุณภาพ และพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง  โดยการบูรณา

การการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

ใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรแหงคุณภาพ 

ปรับไปรวมในยุทธศาสตรที่ 1 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย

ในระดับสากล 

เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม) เปาประสงค / กลยุทธ (ใหม) 

เปาประสงคที่ 5.1 มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรม

ทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อใหมหาวิทยาลัย

เปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ และการจดัอันดับในระดับสากล 

6.1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทาง

วิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อใหมหาวิทยาลัย

เปนที่รูจักและเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับ

สากล 

กลยุทธ  

5.1.1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

เพื่อเขาสูการประเมินขององคกรระดับนานาชาติ 

6.1.1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและศักยภาพเปนที่

ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

5.1.2) คณะตองแลกเปล่ียนอาจารย/ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 

ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมารวมงานสอนและ/หรือวิจัย 

6.1.2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนอาจารย/

นักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับ

นานาชาติเพื่อมารวมงานสอนและ/หรือวิจัย 

5.1.3) คณะตองสรางเครือขายกับผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและ

เอกชน (Faculty-Employer Network; FEN)  เพื่อการเพิ่ม

โอกาสการไดงานทําของบัณฑิต 

ปรับไปเปนโครงการ/กิจกรรม  

ในยุทธศาสตรที่ 1 เปาประสงค 1.2 

5.1.4) คณะตองเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา 

ฝกอบรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

 

6.1.3) สงเสริมสนับสนุนการเปนเจาภาพหรือเขารวมหรือ

รวมเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทาง

วิชาการในระดับนานาชาติ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค / กลยุทธ (เดิม) เปาประสงค / กลยุทธ (ใหม) 

เปาประสงคที่ 6.1 มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

7.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ  

6.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ

มาตรฐานของ Green University Ranking 

7.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ

มาตรฐานของ Green University Ranking 

 

6.1.2) สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีใหแกนิสิตในดานบริโภคอาหาร 

ดานความปลอดภัย  และดานสรางเสริมสุขภาพอยางมี

สุขลักษณะที่ดี 

ปรับไปเปนโครงการ/กิจกรรม 
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ขั้นตอนการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 – 2559 

 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม  2556) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

ตอกรรมการบริหารฯและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ 2 ชุด ซ่ึงประกอบดวย (1) คณะกรรมการ

ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2559   

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2862/2556  ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556   

และ (2) คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ที่ 2861/2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 

ประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ   

และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในวันศุกรที ่23 สิงหาคม 2556 

เสนอแผนกลยุทธฯ และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

วันที่ 17 กันยายน 2556  

เสนอแผนกลยุทธฯ และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

วันที่ 27 กันยายน 2556  

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ถายทอดแผนฯ สูบุคลากรทุกระดับ /เผยแพร 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 

ฝายเลขานุการฯ ยกราง แผนกลยุทธ  

และแผนปฏิบัติราชการประจําป  


