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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ปรัชญา 
 ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพ่ือมหาชน 
 
พันธกิจ 
 1. การจัดการเรียนการสอนมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงคและมีความเปนผูประกอบการ  
 2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสูความเปนเลิศ  
 3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  เพ่ือใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 4. อนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  เผยแพร  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 

     5. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือความเปนเลิศ และธรรมาภิบาล 
 

วิสัยทัศน  
  “มหาวิทยาลัยช้ันนำของเอเชีย” 
 

  ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน  :    
  1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education Asia University Rankings  อันดับท่ี 100+ ของเอเชีย  และอยูในอันดับ
ท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
  2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Scimago Institutions Rankings  อันดับที่ 100 ของเอเชีย  และอยูในอันดับที่ 1 ใน 10 
 ของประเทศ 
  3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ The QS ASIA University Ranking  อันดับที่ 100 ของเอเชีย  และอยูในอันดับที่ 1 ใน 10 
ของประเทศ 
  4. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education University Impact Rankings (SDGs)  อันดับที่ 300 ของโลก  
และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
 
  5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Round University Ranking (RUR)  ไมเกินอันดับ 500 ของโลก  และอยูในอันดับที่ 1 ใน 10  
ของประเทศ 
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 สมรรถนะหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
  MSU 
  M = Morality and Multidisciplinary      การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และการใชองคความรูท่ีหลากหลายมาผสมผสาน เปนองคความรูใหม 
                                                                            เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
             S = Social Engagement and Sustainability การบริการวชิาการรวมกับชุมชนและสังคม  เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต 
              U = Universal Integration and Unity          การบูรณาการองคความรูจากทองถ่ินสูสากล และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 
 
 อัตลักษณ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALLFORMSU

นิสิตกับการชวยเหลือสังคมและชุมชน 

M = Maturity 
S = Social Responsibility 
U = Unity 
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 เอกลักษณ 
 

     การเปนท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน 
 
 คานิยม 
 
 

  E- S A N  หมายถึง  การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  มีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบมีการปฏิบัติงานท่ีมุงสูความสำเร็จ  เพ่ือนำพาสังคม 
                                         และประเทศชาติสูความย่ังยืน 
 
                                  =   Excellence       การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
 
                                  =   System            มีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ 
 
                                  =   Achievement   มีการปฏิบัติงานท่ีมุงสูความสำเร็จ 
 
                                 =   Nation              เพ่ือนำพาสังคมและประเทศชาติสูความยั่งยืน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสังคมโลก 

  2. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาต ิ

  3. ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาต ิ

  5. บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

ความพึงพอใจของนิสิตตอการสอน 

ความพึงพอใจของนิสิตตอมหาวิทยาลัย 

ภาวะการไดงานทำ การหารายไดเพิ่ม 

Strategic map  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หลักสูตรมีคุณภาพ/สอดคลองความตองการ
ของผูเรียน และตลาดแรงงาน 

 

ไดรับการจัดอันดับ 
สากลดีข้ึน 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

กฏหมาย/ระเบยีบ/ขอบังคับ การบริหารสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

บุคลากร ฐานขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ภูมิทัศน-อาคารสถานท่ี องคกรแหงการเรยีนรู โครงสรางพ้ืนฐาน 

การบริหารความเสี่ยง 

วัฒนธรรมขององคกร 

ระบบบรหิารจดัการ 

  ผลงานวิจยัไดรับการตีพิมพรวมกับนกัวิจัย
ในระดับนานาชาติ 

งานวิจัยตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

คุณภาพการบริหาร รพ. ใหเปนเลิศ ผลงานวิจัยไดรับการ Citation  

การสรางมูลคาเพิ่ม/คุณคา 
จากงานวิจัย/นวัตกรรม 

 
 

 

บัณฑิตไดงานทำ/ 
เปนผูประกอบการ 

ความพึงพอใจตอการใหบริการดานสุขภาพ ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ผลการวิจัยตีพิมพเผยแพร 
ในระดับนานาชาตสิูง  (Q1) 

ความพึงพอใจของ
นักวิจัยตางประเทศตอ

มหาวิทยาลัย 

การแลกเปลี่ยนนักวิจยัชาวตางชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสังคมโลก 

ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 

เปาประสงค 1.1) พัฒนาหลักสูตรใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความตองการของตลาด และการเปนผูประกอบการ  รวมท้ังรองรับการเรียนรูสำหรับประชาชนทุกชวงวัย 
1.1.1) จำนวนหลักสูตรท่ีรวมผลิตกับผูประกอบการ 1 31 20 7 1     7 กองทะเบียนฯ คณะ 
1.1.2) รอยละหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการหรือ  
การควบรวมหรือการปดหลักสูตร 

1 30.86 
 

2.00 ไมนอยกวา 
รอยละ 10 

5     10 กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.3)  จำนวนหลักสูตร หรือชุดวิชา หรือรายวิชา 
หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นระบบคลังหนวยกิต* 

- - - 20 10     20 กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.4) รอยละของหลักสตูรท่ีมีความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา 

58 
(จำนวน) 

94 
(จำนวน) 

5 50 <10 10    50 กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.5) รอยละของหลักสตูรท่ีรับนิสิตเปนไปตาม
แผนการรับนิสติ* 

33.01 34.12 32.71 40 30     40 กองแผนงาน/
กองทะเบียนฯ 

คณะ 

1.1.6) จำนวนหลักสูตรแนวใหม หรือหลักสูตร 
Sandbox หรือหลักสูตรรวมกับตางประเทศ* 

- - -  2 0 - - - 1 2 กองทะเบียนฯ คณะ 

1.1.7) จำนวนหลักสูตรท่ีใชในการประกันคณุภาพ
หลักสตูร  AUN-QA* 

- - - 2 0 - - - 1 2 กองทะเบียนฯ คณะ 

เปาประสงค 1.2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถและทักษะรองรับความตองการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ     
1.2.1) จำนวนของบัณฑิตท่ีเปนผูประกอบการ 
 

645 1,053 643 1,000 800     1,000 กองแผนงาน คณะ 

1.2.2) รอยละการไดงานทำของบัณฑิต* 70.94 65.24 61.87 70 64     70 กองแผนงาน คณะ 
1.2.3) รอยละของนิสิตท่ีสอบผานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษท่ีเปนมาตรฐาน* 

- - - 80 55     80 สำนักศึกษา
ท่ัวไป 

คณะ 

1.2.4) รอยละผลงานวิจัยนิสติระดบับัณฑิตศึกษา
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารในระดับนานาชาต ิ

8.64 13.17 35.45 25 20     25 บัณฑิต
วิทยาลัย 

คณะ 

1.2.5) จำนวนรางวัลท่ีนิสิตหรือศษิยเกาไดรับในระดับ
นานาชาติ 

75 188 143 120 95     120 กองกิจการ
นิสิต 

คณะ 
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ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 

เปาประสงค 1.3  พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรูตลอดชีวิต และทักษะเพ่ืออนาคต    
1.3.1) รอยละของรายวิชาหรือสื่อการเรยีนการสอน
แบบออนไลนหรือ Active Learning   

99 95 71.67 100 75     100 กองทะเบียนฯ คณะ 

1.3.2 รอยละความสำเร็จในการพัฒนา Platform* - - - 100 
 

50     100 กองทะเบียนฯ คณะ 

1.3.3 จำนวนรายวิชาหรือหลักสูตรท่ีเปดใหเรียนใน 
Platform* 

- - - 40 15     40 กองทะเบียนฯ คณะ 

1.3.4 จำนวนผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต* - - - 100 60     100 กองทะเบียนฯ คณะ 
เปาประสงคท่ี 1.4 การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ 
1.4.1) จำนวนนิสิตตางชาติ* - - 932 1,000 750     1,000 กองทะเบียนฯ คณะ 
1.4.1) จำนวนหลักสูตรนานาชาติ  7 7 7 3 - - - - - 1 กองทะเบียนฯ คณะ 
เปาประสงค 1.5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและสงเสริมความเปนอัจฉริยะภาพดานวิชาการ 
1.5.1 ผลการสอบ NT ระดบัประเทศสูงกวาป 
ท่ีผานมา* 

ลดลง         
รอยละ 

6 

เพ่ิมข้ึน       
รอยละ 

13  

ทดสอบ 
มี.ค. 
2566 

รอยละ 5 0 
(ไมเพ่ิม) 

    รอยละ 
5 

โรงเรียน
สาธิตฯ  
ฝายประถม 

โรงเรียน
สาธิตฯ  
ฝายประถม 

1.5.2 จำนวนนักเรียนท่ีสอบผาน สอวน. (โอลิมปก
วิชาการ) * 

8 11 18 15 10     15 โรงเรียน
สาธิตฯ  
ฝายมัธยม 

โรงเรียน
สาธิตฯ  
ฝายมัธยม 

1.5.3 จำนวนนักเรียนท่ีสอบเรียนตอมหาวิทยาลัยช้ัน
นำอันดับท่ี 1 -10 ของประเทศ ตามการจดัอันดับ 
ของ THE * 

199 222 95 120 90     120 โรงเรียน
สาธิตฯ  
ฝายมัธยม 

โรงเรียน
สาธิตฯ  
ฝายมัธยม 

หมายเหตุ  *  ตัวช้ีวัดใหม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 
เปาประสงค 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยภายในองคกร เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนการเปนมหาวิทยาลัยกลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
2.1.1 จำนวนเงินไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก 

68.34 97.92 697 120 60     120 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

2.1.2 จำนวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากตางประเทศ 2 17 12 15 10     15 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

2.1.3 จำนวนอาจารย/นักวิจัยท่ีไปทำวิจัยระยะสั้นใน
มหาวิทยาลยัช้ันนำหรือองคกรตางประเทศ 
(Outbound) 

2 3 7 20 10     20 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

2.1.4 จำนวนอาจารย/นักวิจัยตางชาติท่ีมาทำวิจัย
ระยะสั้นในมหาวิทยาลัย (Inbound)  

3 5 10 20 10     20 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

เปาประสงค 2.2 สรางผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับเพ่ือผลักดันสูการเปนมหาวิทยาลัยกลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 

2.2.1 จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI) 

378 498 454 700 400     700 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

2.2.2 จำนวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล Scopus Q1 หรือ ISI Q1 

50 80 121 350 100     350 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

2.2.3 จำนวนการอางอิงผลงานวิจัย  (Citation) ท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ(Scopus) 

4,271 4,600 5,714 7,000 5,000     7,000 
 

กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

2.2.4 จำนวนนวัตกรรมหรือจำนวนผลงานท่ีตอ
ยอดจากงานวิจัย 

9 21 20 20 11     20 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

2.2.5 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรตดิานการวิจัยระดับ
นานาชาติ 

2 4 7 20 10     20 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

2.2.6 จำนวนบทความท่ีมีความรวมมือระดับ
นานาชาติ 

151 178 129 200 100     200 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

2.2.7 คาเฉลี่ยจำนวนครั้งท่ีไดรับการอางอิง   
(H-index) 

1.10 1.50 2.11 2.50 2.15     2.50 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 

เปาประสงค 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขัน     
3.1.1 จำนวนผูประกอบการในภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมท่ีไดรับพัฒนา เพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการแขงขัน  

5 46 9 8 3 4 5 6 7 8 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

3.1.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีท่ีถูก
นำไปถายทอดองคความรูแกภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม  

5 15 20 16 11 12 13 14 15 16 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

เปาประสงค 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได     
3.2.1 จำนวนชุมชนและสังคมท่ีไดรับบริการวิชาการ
แลวกอใหเกิดความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 

36 44 78 45 20     45 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

3.2.2) จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีถูก
นำไปถายทอดองคความรูแกชุมชนและสังคมผานการ
บริการวิชาการ  

5 44 22 16 11 12 13 14 15 16 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/หนวย
งานวิจัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 
เปาประสงค 4.1) การอนรัุกษ ฟนฟู เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหมีความโดดเดนเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ    
4.1.1 จำนวนผลงานดานศลิปวัฒนธรรมท่ีสรางความ
โดดเดนระดับนานาชาติ (ความโดดเดนระดับ
นานาชาติ เชน การจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ  
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  และไดรับรางวัลใน
ระดับนานาชาติ) 

1 5 6 6 1 2 3 4 5 6 กองสงเสริม
การวิจัยฯ/
สถาบันวิจัย
ศิลปวัฒ-
ธรรมฯ 

คณะ/
หนวย
งานวิจัย 

4.1.2) จำนวนกิจกรรมความรวมมอืการทำงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมภิาคลุมแมน้ำโขงและประเทศจีน 

1 4 4 5 0 1 2 3 4 5 กองสงเสริม
การวิจัยฯ 

คณะ/
หนวย
งานวิจัย 
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ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 

เปาประสงค 4.2) เปนเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมมูลคา/คุณคาผลงานดานศิลปวัฒนธรรม    
4.2.1 จำนวนผลงานดานศลิปวัฒนธรรมท่ีมีความโดด
เดนเปนเสาหลักของภาคอีสาน  
1) มหาวิทยาลัยเปนเสาหลักในการสรางผลงานศลิปะ
และวัฒนธรรมใหมีความโดดเดนในภาคอีสาน 

2 5 5 5 0 1 2 3 4 5 กองสงเสริม
การวิจัยฯ/
สถาบันวิจัย
ศิลปวัฒ-
ธรรมฯ 

คณะ/
หนวย
งานวิจัย 

4.2.2 จำนวนผลงานดานศลิปวัฒนธรรมท่ีสรางเพ่ิม
มูลคา/คุณคาผลงานดานศลิปวัฒนธรรม 

2 5 5 6 1 2 3 4 5 6 กองสงเสริม
การวิจัยฯ/
สถาบันวิจัย
ศิลปวัฒ
ธรรมฯ 

คณะ/
หนวย
งานวิจัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 

เปาประสงค 5.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท่ีเปนเลิศและมธีรรมมาภิบาล (Smart Governance)    
5.1.1 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับในสากลดีข้ึน
กวาปท่ีผานมา (5 (Ranking ตามวิสัยทัศน) * 

- 1 
Ranking 

3 
Ranking 

5 Ranking 0 1 
Ranking 

2 
Ranking 

3 
Ranking 

4 
Ranking 

5 
Ranking 

งานกิจการ
ตางประเทศฯ 

งานกิจการ
ตางประเทศฯ 

5.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

89.23 
(A) 

90.04 
(A) 

81.03 
(B) 

92.50 80     92.50 กองแผนงาน กองแผนงาน 

เปาประสงค 5.2 พัฒนาระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยใหเปน Smart Finance    
5.2.1 รอยละของรายรับจริงงบประมาณเงินรายได
เทียบกับแผน* 

88 103 106 >100 <50     >100 กองแผนงาน กอง
แผนงาน 

5.2.2 รอยละของเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงินตอ
หน้ีสินรวม (งบประมาณเงินรายได)* 

- - 7 10 5     10 กองคลัง/
กองแผน 

กองคลัง/
กองแผน 

5.2.3 รอยละของเงินสะสมเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใน
กรณีฉุกเฉินตอคาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (งบประมาณเงิน
รายได) * 

- - 13 20 10     20 กองคลังและ
พัสด ุ

กองคลัง
และพัสด ุ
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ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 

5.2.4 รอยละของคาใชจายบุคลากรภาครัฐตอ
งบประมาณท้ังหมด  (รวมเงินเดือน เงินท่ีจายควบกับ
เงินเดือนและเงินประจำตำแหนง)* 

50 53 50 <60 10     < 60 กองแผนงาน กอง
แผนงาน 

5.2.5 รอยละการลดลงของระยะเวลาการดำเนินงาน
ดานการรบั และจายเงิน 

- - - รอยละ 5 0 รอยละ 
1 

รอยละ 
2 

รอยละ 
3 

รอยละ 
4 

รอยละ 
5 

กองคลังและ
พัสด ุ

กองคลัง
และพัสด ุ

5.2.6 รอยละของจำนวนพัสดุครุภณัฑในระบบ
ฐานขอมูลพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ* 
 

- - - 100 50     100 กองคลังและ
พัสด ุ

กองคลัง
และพัสด ุ

เปาประสงค 5.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม (Smart Assets)    
5.3.1 รอยละความสำเร็จของการสรางระบบ
ฐานขอมูลบริหารทรัพยสินท่ีเกิดรายได* 
(1) การบริหารพ้ืนท่ี  
(2) การบริหารเครื่องมือและอุปกรณ 
(3) การบริหารทรัพยสินทางปญญา 
(4) การบริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช 
(5) การบริหารโรงพยาบาลสัตว 
(6) การบริหารฟารม ณ พ้ืนท่ีนาสนีวน 
(7)  การบริหารหอพัก 
(8)  การบริหารsmart wellness 

- - - 80 
 
 
 
 
 

55     80  
 

กองคลังและ
พัสด ุ

กองวิจัยฯ 

กองวิจัยฯ 

รพ.สุทธาเวช 

คณะสัตว
แพทย 
กองคลังและ
พัสด ุ

 
 

กองคลัง
และพัสด ุ

กองวิจัยฯ 

กองวิจัยฯ 

รพ.สุทธาเวช 

คณะสัตว
แพทย 
กองคลัง
และพัสด ุ

5.3.2 รายไดจากการจัดหารายได - - 19.61 

ลบ. 
30 

ลบ. 
5 10 

ลบ. 
15 
ลบ. 

20 
ลบ. 

25 
ลบ. 

30 
ลบ. 

กองคลังและ
พัสด ุ

กองคลัง
และพัสด ุ

5.3.3 รายไดจากโรงพยาบาลสุทธาเวช - - 500 
ลบ. 

600 
ลบ. 

100 
ลบ. 

    600 
ลบ. 

รพ.สุทธาเวช 

 
รพ.สุทธาเวช 

 
5.3.4 รายไดจากโรงพยาบาลสตัว - - 6.01 

ลบ. 
7 

ลบ. 
3 

ลบ. 
    7 ลบ. คณะสัตว

แพทย 
คณะสัตว
แพทย 

5.3.5 รายไดจากการวิจัย-บริการวิชาการ - - 14.65 
ลบ. 

25 
ลบ 

20 
ลบ 

    25 
ลบ. 

กองคลังและ
พัสด ุ

กองคลัง
และพัสด ุ
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ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 

เปาประสงค 5.4 พัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ (Smart People)     
5.4.1 รอยละการดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง   
 

- - - 60 10     60 กองการ
เจาหนาท่ี 

กองการ
เจาหนาท่ี 

5.4.2 รอยละของการสรรหาบุคลากรท่ีสำเร็จตามแผน
และงบประมาณ 

- - - 60 10     60 กองการ
เจาหนาท่ี 

กองการ
เจาหนาท่ี 

5.4.3 รอยละความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรพัฒนา
บุคลากร ครอบคลมุบุคลากรทุกประเภท และ
สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

- - - 80 50     80 กองการ
เจาหนาท่ี 

กองการ
เจาหนาท่ี 

เปาประสงค 5.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุพันธกิจมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลยัชั้นนำของเอเชีย (Smart Digital)    
5.5.1 จำนวนระบบสารสนเทศและฐานขอมูลกลางท่ี

สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นกันภายใน
มหาวิทยาลยั 

- - 5 5 0 1 2 3 4 6 สำนัก
คอมพิวเตอร 

สำนัก
คอมพิวเตอร 

5.5.2 รอยละของระบบสารสนเทศท่ีขอมูลมีคณุภาพ
และไดมาตรฐาน  

- - 30 40 10     40 สำนัก
คอมพิวเตอร 

สำนัก
คอมพิวเตอร 

5.5.3 จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัล  - - 1 1 - - - - - 1 สำนัก
คอมพิวเตอร 

สำนัก
คอมพิวเตอร 

เปาประสงคท่ี 5.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสรางนวัตกรรม (Smart Living)    
5.6.1 จำนวนระบบเครือขายคอมพิวเตอรครอบคลุม

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีความเร็วเครือขาย 40/100 
Gbps. ในระดับ Core backbone และ 10/25 ใน
ระดับคณะ/หนวยงาน 

- - 1 1 - - - - - 1 สำนัก
คอมพิวเตอร 

สำนัก
คอมพิวเตอร 

5.6.2 จำนวนจุดใหบริการ Access Point (WIFI) 
ครอบคลมุพ้ืนท่ีการจัดการศึกษา 

- - 250 
จุด 

1,000 
 จุด 

500     1,000 สำนัก
คอมพิวเตอร 

สำนัก
คอมพิวเตอร 

5.6.3 จำนวนระบบคอมพิวเตอรแมขายโดยใช
เทคโนโลยี Visualization (VM) 

- - 6 8 3 4 5 6 7 8 สำนัก
คอมพิวเตอร 

สำนัก
คอมพิวเตอร 

5.6.4 จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยดาน ไซเบอร
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- - 1 1 - - - - - 1 สำนัก
คอมพิวเตอร 

สำนัก
คอมพิวเตอร 
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ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รวม 2563 2564 2565 2566 0 1 2 3 4 5 

5.6.5 จำนวนพ้ืนท่ีการใหบริการการเรยีนรู (Co-
working space)  

- - - 1  
จุด 

- - - - - 1 จุด กองอาคารฯ กองอาคาร 

5.6.6 รอยละของพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งกลองวงจรปด   66 100 50     100 กองอาคารฯ กองอาคาร 
5.6.7 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการดานอาคารสถานท่ี 
    (1) ระบบการพัฒนางานกองอาคาร 
    (2) ระบบการบรหิาร Store 
    (3)  ระบบการเก็บขอมลูตาง ๆ ของกองอาคาร 

- - - ระดับ 5 0 1 2 3 4 5 กองอาคารฯ กองอาคาร 

5.6.8 คะแนนการประเมิน UI Green metric ใน
ภาพรวมเพ่ิมข้ึน  

7,075 
คะแนน 

7,575 
คะแนน 

รอผล
เดือน

ธันวาคม 

7,700 
 

7,000     7,700 กองอาคารฯ กองอาคาร 
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โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

ท่ี ยุทธศาสตร จำนวนโครงการ 
1 ผลิตบัณฑติตรงกับความตองการของสังคมโลก 41 
2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาต ิ 20 
3 ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 12 
4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาต ิ 8 
5 บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ 36 
 รวม 117 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสังคมโลก 

เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

เปาประสงค 1.1) พัฒนาหลักสูตรใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความตองการของตลาด และการเปนผูประกอบการ  รวมท้ังรองรับการเรียนรูสำหรับประชาชนทุกชวงวัย 
1.1.1) สงเสริมการจัดทำหลักสตูรแนว

ใหม หลักสตูร Sandbox หลักสตูร
รวมรวมกับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเอกชน หลักสูตรระบบคลัง 
หนวยกิต หลักสูตรรวมกับ
ตางประเทศ การบูรณาการหลักสตูร
และหลักสตูรนานาชาติ  

1.1.2) จัดทำหลักสูตรท่ีเนนทักษะ 
เฉพาะทาง 
1.1.3) สงเสริมใหจดัทำหลักสูตรให

ตอบสนอง ตอความตองการของกับ
สถานประกอบการ up skill / 
re skill 

 

1)โคงการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพหลักสตูร  270,000  กองแผนงาน 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  180,000  กองทะเบียนและ

ประมวลผล 
3) โครงการแนะแนวการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจำปการศึกษา 2566 และ MSU Open House 2023 

 1,000,000  กองบริการการศึกษา 

4) โครงการปฐมนิเทศและเตรยีมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  100,000  กองบริการการศึกษา 
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม (BCG) ระดับปรญิญาตรี วท.บ.พัฒนา
ผลิตภณัฑอาหาร 

 20,000  คณะเทคโนโลย ี

6) โครงการแนะแนวการศึกษา Open house และประชาสัมพันธเชิงรุก  175,000  คณะการทองเท่ียว
และการโรงแรม 

7) โครงการประชาสัมพันธหลักสตูรและสรางเครือขายความรวมมอืกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือหนวยงานภายนอก 

 60,000  คณะเทคโนโลย ี
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เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

1.1.4) การยกระดับการประกันคณุภาพ
ระดับหลักสตูร เพ่ือรองรับการเขาสูสู

การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำระดับเอเชีย 

8) โครงการสรางความรวมมือทางเทคโนโลยีการเกษตรระหวางสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร กับชุมชนเกษตรกร องคกรภาครัฐบาล ธุรกิจ และ/หรือ
อุตสาหกรรมภาคเอกชน 

 20,000  คณะเทคโนโลย ี

เปาประสงค 1.2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถและทักษะรองรับความตองการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ  
1.2.1) พัฒนาทักษะนิสิตดาน

ภาษาอังกฤษ  ภาษาท่ี 3 ทักษะ IT 
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให
สอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการและสถานการณ
ปจจุบัน 

1.2.2) สงเสริมใหนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษาตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

9) โครงการอบรมคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (CWIE) 

 120,000  กองบริการการศึกษา 

10) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนิสิต  70,000  กองกิจการนิสิต 
11) โครงการพัฒนาผูนำนิสติมุงเปาสูการเปนพลเมืองแหงศตวรรษท่ี 21  360,000  กองกิจการนิสิต 
12) โครงการปจฉิมนิเทศ และแสดงผลงานสหกิจศึกษา  50,000  กองบริการการศึกษา 
13) การอบรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  900,000  สำนักศึกษาท่ัวไป 
14) การอบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ  -  บัณฑิตวิทยาลัย 
15) โครงการเตรยีมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาสูโลกอาชีพ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจำปงบประมาณ 2566 

 10,000  กองบริการการศึกษา 

 16) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือสรางเครือขายดานการสื่อสาร และการผลติสื่อ
สรางสรรค 

 35,000  กองกิจการนิสิต 

 17) โครงการการพัฒนานวัตกรรมและการเปนผูประกอบการเพ่ือสงเสรมิสุขภาพจิต
และปองกันการเจ็บปวยทางจิตเวช 

 6,000  คณะพยาบาล 

 18) โครงการศึกษาเรียนรูสมุนไพร  120,000  คณะเภสัชศาสตร 
 19) โครงการการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการในศตวรรษท่ี 21 : Young 

Entrepreneurs Project (YEP) 
 70,000  คณะมนุษยศาสตรฯ 

 20)โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศสำหรับนิสิตเพ่ือการเรียนรูศตวรรษท่ี 21  80,000  คณะมนุษยศาสตรฯ 
 21) โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ

สำหรับนิสิต 
 1,090,000  คณะมนุษยศาสตรฯ 

 22) โครงการพัฒนาทักษะดานจิตอาสาสรางมนุษยสมัพันธเพ่ือพัฒนาชุมชน นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร 

 227400  คณะศึกษาศาสตร 

 23) โครงการ Design Thinking การดำเนินงานสหกิจศึกษา  309,000  คณะการบัญชีและการ
จัดการ 
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เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  
 24)โครงการการพัฒนา Digital Skill สำหรับนิสติคณะการบัญชีและการจัดการ  60,000  คณะการบัญชีและการ

จัดการ 
 25) โครงการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ  70,000  คณะการทองเท่ียวฯ 
 26) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ดานการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตาม

มาตรฐานสากล 
 400,000  คณะการทองเท่ียวฯ 

 27) โครงการกิจกรรมสรางความพรอมสำหรับการทำงานในตางประเทศ (Jobs & 
work abroad activities) 

 46,000  วิทยาลัยการเมือง 
การปกครอง 

เปาประสงค 1.3  พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรูตลอดชีวิต และทักษะเพ่ืออนาคต    
1.3.1) พัฒนา Platform การจัด 
การเรยีนการสอน เพ่ือรองรับการเรียนรู

ตลอดชีวิต 
1.3.2) พัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียน

การสอน สื่อการสอนออนไลน ระบบ
คลังหนวยกิต ปรับปรุงระบบการเรียน
การสอน ระบบบริหารจัดการ back 
office โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3.3) การประชาสัมพันธเชิงรุก  เพ่ือ
เพ่ิมจำนวนผูเรียนในระบบคลัง 
หนวยกิต 

28) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรู MSU Smart Learning and 
Living Space 

 100,000  สำนักวิทยบริการ 

29) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือ
รองรับสถานประกอบการ สังคมและประเทศ 

 148,000  สำนักคอมพิวเตอร 

30) โครงการพัฒนาสมรรถนะผูใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนิสิตระดบัปริญญาตรีกอน
สำเรจ็การศึกษา (MSU Digital Literacy Exit Exam) 

 60,000  สำนักคอมพิวเตอร 

31) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ตามมาตรฐานการเรียนรู 

 100,000  สำนักศึกษาท่ัวไป 

32) การจัดทำนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน สื่อการสอนออนไลน ระบบคลัง
หนวยกิต (ภายใตโครงการพัฒนาหลักสตูรและนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

 -  กองทะเบียนฯ 

33) โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดานการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 916,100  คณะศึกษาศาสตร 

เปาประสงคท่ี 1.4 การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ 
1.4.1) สงเสริมใหจดัทำหลักสูตร

นานาชาติเพ่ิมข้ึน 
1.4.2) กำหนดยุทธศาสตรการจดั

การศึกษานานาชาติ และรับนิสิต
ตางชาติใหชัดเจน สรางและพัฒนา
ระบบการจัดการเรยีนการสอนใหเปน

34) โครงการเตรยีมความพรอมการเรยีนภาษาไทยเบ้ืองตนสำหรับนักเรียน (กัมพูชา)  
ในโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งท่ี 11 ประจำป
การศึกษา 2566 

 180,000  กองประชาสัมพันธฯ 

35) โครงการ road show  500,000  กองประชาสัมพันธฯ 
36) การศึกษาปจจัยการจดัการศกึษาเพ่ือรองรับความเปนสากล  -  กองแผนงาน 
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เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

สากลเพ่ือรองรับนิสติตางชาติ 
โดยรวมไปถึงโครงสรางพ้ืนฐาน และ
ระบบการบริหารจัดการ back office 
ตางๆ 

1.4.3) การประชาสัมพันธเชิงรุกในการ
รับสมคัรนิสติตางชาติ ในประเทศลุม
น้ำโขง 

เปาประสงค 1.5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและสงเสริมความเปนอัจฉริยะภาพดานวิชาการ 
1.5.1) การปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา

สำหรับการเรียนรูใหเหมาะสม ตาม
ความถนัดและความสามารถของ
ผูเรยีน 

1.5.2) พัฒนาระบบการการประเมิน
ประกันคณุภาพการศึกษา   

1.5.3) พัฒนานักเรียนใหมีท้ังความรูและ
ทักษะในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
(IQ) และทักษะการใชชีวิต (EQ) 

1.5.4)  เปดหองเรียนนานาชาติ และ 
รับนักเรียนตางชาต ิ

37) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ การเปนผูประกอบการและทักษะชีวิตของผูเรียน  200,000  โรงเรียนสาธิตฯ มัธยม 
38) โครงการพัฒนานักเรียนใหเปนคนเกงท่ีมีศักยภาพในการแขงขันกับคนอ่ืน  400,000  โรงเรียนสาธิตฯ มัธยม 
39) โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน  100,000  โรงเรียนสาธิตฯ 

ประถม 
40) โครงการสงเสริมความเปนอัจฉริยะภาพดานวิชาการ  -  โรงเรียนสาธิตฯ 

ประถม 
41) ศึกษาความเปนไปไดในการเปดหองเรียนนานาชาติโรงเรียนสาธิตฯ (ฝายประถม) 
(ป 2566) 

 -  โรงเรียนสาธิตฯ 
ประถม 

 จำนวน   41  โครงการ     
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาติ 

เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

เปาประสงค 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยภายในองคกร เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนการเปนมหาวิทยาลัยกลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
2.1.1) สรางนักวิจัยหนาใหม และ

สงเสริมนักวิจัยผลติผลงานวิจัยให
สอดคลองกับทิศทางและนโยบายของ
ประเทศ เพ่ือการไดรับทุนสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน
และกาวขามกับดักการไดรับ
งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 

2.1.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมให
ผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึนและตอบ
โจทยทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2.1.3) ผลิตผลงานวิจัยรวมกับเครอืขาย
ท้ังในและตางประเทศใหตอบโจทย
ประเทศ เพ่ือไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหลงทุนตางๆ 

2.1.4) จัดตั้งหนวยวิจัยคลสัเตอรวิจัย 
ศูนยความเปนเลิศดานการวิจยัเพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัยใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ และสามารถ
แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกไดเพ่ิมข้ึน 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  300,000  กองสงเสริมการวิจัยฯ 
2) โครงการการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมลูคาเชิงพ้ืินท่ีดานการศึกษาและการทองเท่ียวแหลงซาก
ดึกดำบรรพของพ้ืนท่ีอุทยานธรณปีระเทศไทยและพ้ืนท่ีขางเคียง 

 300,000  ศูนยวิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา 

3) โครงการวิจัยและพัฒนา (การจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและการสรางนวัตกรรมท่ี
หลากหลายรูปแบบ) 

 15,000,000  กองสงเสริมการวิจัยฯ 

4) โครงการพัฒนาวัตถุดิบพืชสมุนไพรออรแกนิก  200,000  สถาบันวิจัยวลยัรุกข
เวช 

5) การจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางหรือศูนยความเปนเลศิ Research Excellent 
Centre Research Cluster และ Research Unit 

 -  กองสงเสริมการวิจัยฯ 

6) โครงการ “กอสรางศูนยนวัตวิถีเกษตรแปรรูปเพ่ือพัฒนาศักยภาพ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ผูประกอบการ SMEs และ Startup ภายใตอุทยานวิทยาศาสตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม) 

 -  กองสงเสริมการวิจัย  
(UIC) 

7) โครงการความรวมมือกับผูเช่ียวชาญชาวตางชาติท่ีมีผลงานโดดเดนเพ่ือสราง
งานวิจัยสูความเปนเลศิและสรางภาพลักษณในระดับนานาชาต ิ

 454,600  สถาบันวิจัยวลยัรุกข
เวช 

8) โครงการการวิจัยเชิงรุกกลุมซากดึกดำบรรพโดดเดนรวมกับเครือขายนานาชาติเพ่ือ
สงเสริมความเปนเลิศดานบรรพชีวินวิทยา 

 200,000  ศูนยวิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา 

9) โครงการคลินิกวิจยั  100,000  คณะศึกษาศาสตร 
10) โครงการสงเสริมความรวมมือใหมีอาจารย/ นักวิจัย/ ผูเช่ียวชาญตางประเทศท่ีมี
ช่ือเสียงระดบันานาชาติมสีวนรวมในการสอน/การวิจัย 
 
 
 

 100,000  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

เปาประสงค 2.2 สรางผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับเพ่ือผลักดันสูการเปนมหาวิทยาลัยกลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
2.2.1) สงเสริมการนำทุนทางสังคม

วัฒนธรรม ทรัพยากรดานการวิจัยท่ี
โดดเดนมาผลติผลงานวิจัยได
สอดคลองกับนโยบายของชาติ อาทิ
เชน BCG  อาหาร  พืช   

ปศุสัตว และความหลากลายดานอ่ืนๆ   
2.2.2) สรางผลงานวิจัยท่ีสามารถตอ

ยอดในเชิงพาณิชยได พรอมนำไปสู
การจดสิทธิบัตร/หรืออนุสทธิบัตร 

2.2.3) การสรางแรงจูงในการตีพิมพใน
วารสารช้ันนำระดับนานาชาต ิ

11) โครงการสงเสริมศักยภาพงานวิจัยดานเกษตร อาหาร สมุนไพร ปศุสัตวฐาน
แนวคิด Food Seccurity / functional Food/ Future Food 

 -  กองสงเสริมการวิจัย   

12) การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริของ อพ.สธ. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  -  สถาบันวิจัยวลยัรุกข
เวช 

13) โครงการจัดสมัมนาทางวิชาการระดับนานาชาตเิฉพาะทาง  -  กองสงเสริมการวิจัย   
14) โครงการสงเสริมประชาสมัพันธหรือจัดทำ research cafe เพ่ือใหภายนอกไดรับรู
ผลงานวิจัย (เอกชนและหนวยงานรัฐ) 

 -  กองสงเสริมการวิจัย   

15) โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือภายใตขอตกลงทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม (Inbound) 

 135,000  วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 

16) โครงการความรวมมือกับผูเช่ียวชาญชาวตางชาติท่ีมีผลงานโดดเดนเพ่ือสราง
งานวิจัยสูความเปนเลศิและสรางภาพลักษณในระดับนานาชาต ิ

 454,600  สถาบันวิจัยวลยัรุกข
เวช 

 17) โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Isan Literature in a Time 
Capsule 

 40,000  สถาบันวิจัยศลิปะฯ 

 18) โครงการเปนหรือรวมเปนเจาภาพการจัดประชุมวิชาการ /การสัมมนา /  
การอบรมเชิงปฏิบัติการระดบันานาชาติ 

 300,000  คณะวิทยาศาสตร 

 19) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (เสนอผลงานตางประเทศ)  150,000  คณะวิทยาศาสตร 
 20) โครงการสงเสริมความรวมมือใหมีอาจารย/ นักวิจัย/ ผูเช่ียวชาญตางประเทศท่ีมี

ช่ือเสียงระดบันานาชาติมสีวนรวมในการสอน/การวิจัย 
 100,000  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 รวม  20 โครงการ     
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

เปาประสงค 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขัน 
3.1.1)สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา

ความเขมแข็งของผูประกอบการใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

1) โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานของ UIC 
    - โครงการสงเสรมิกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (4P) 
    - โครงการยกระดับความพรอมของเทคโนโลยีและสงเสริมระบบนิเวศสำหรับสราง
ผูประกอบการรุนใหม เพ่ือตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ (P1-P4) 
    - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถ่ินในภูมิภาค ดวยการสนับสนุน
การเขาถึงการใชประโยชนผลงานวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน ววน. และการใหบริการดาน
เทคโนโลยี (P5-P7) 

   กองสงเสริมการวิจัยฯ 
(UIC) 

เปาประสงค 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได     
3.2.1) สรางเครือขายภายในใหเขมแข็ง 

พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
บริการวิชาการของบุคลากร  

3.2.2) สรางเครือขายการบริการวิชาการ
รวมกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ 
และเอกชน 

3.2.3) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
ความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองไดของ
ชุมชนและสังคมตามหลักการการ
พัฒนาของสหประชาชาต ิ

2) โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพ่ือสรางนวัตกรรมและชุมชนตนแบบสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 3,000,000  กองสงเสริมการวิจัยฯ 

3) โครงการคลินิกเทคโนโลย ี  2,000,000  กองสงเสริมการวิจัยฯ 
4) โครงการการสรางเครือขายผลติผักพ้ืนบานออรแกนิคชุมชนเก้ิง ภายใตแผนพัฒนา
สถานีเก้ิง (2566-2569)แผนพัฒนาแหลงทองเท่ียงธรรมชาติทางน้ำและเกษตรอินทรีย
เพ่ือชุมชน 

 50,000  สถาบันวิจัยวลยัรุกข
เวช 

5) โครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลีย้ง(มหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลีย้งใหกับโรงเรียน ประถม 
และ มัธยม) 

 350,000  กองสงเสริมการวิจัยฯ 

6) โครงการบูรณาการเพ่ือการพัฒนาตนแบบชุมชนดานการจัดการสิง่แวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 40,000  คณะสิ่งแวดลอมฯ 

 7) โครงการบริการวิชาการดานสัตวศาสตรสูชุมชน  20,000  คณะเทคโนโลย ี
 8) โครงการบริการวิชาการแกสังคมการฝกปฏิบัติการตรวจวัดสุขศาสตรอุตสาหกรรม

และความปลอดภัย 
 10,000  คณะสาธารณสุข

ศาสตร 
 9) โครงการบริการวิชาการภายใตความรวมมือระหวางมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

คณะสาธารณสุขศาสตร กับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 เพ่ือการพัฒนาและสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 

 100,000  คณะสาธารณสุข
ศาสตร 
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เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  
 10) โครงการพัฒนาการเรยีนรูดานสุขภาพเพ่ือสุขภาวะชุมชน Smart Health  

Smart Community 
 100,000  คณะสาธารณสุข

ศาสตร 
 11) โครงการบริการวิชาการและจดัการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร  20,400  คณะเภสัชศาสตร 
 12) โครงการสรางรูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับการทองเท่ียวและ

การโรงแรมอยางยั่งยืน 
 80,000  คณะการทองเท่ียวฯ 

 รวม  12  โครงการ     

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาติ 

เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

เปาประสงค 4.1) การอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหมีความโดดเดนเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.1) สงเสริมศักยภาพบุคลากรท่ี

ทำงานดานศิลปวัฒนธรรมใหเกิด
ความโดดเดน 

4.1.2) สนับสนุน สงเสริม และเผยแพร
การสรางผลงานท่ีโดดเดน 

4.1.3) สรางเครือขายบริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลยั สงเสริมใหเกิดเครือขาย
นักบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมจำนวน
บุคลากร/สรางความสัมพันธท่ีดี/
ประชาสมัพันธรับทราบการท่ัวถึง 

1) โครงการจัดทำพจนานุกรมวิชาการมรดกภูมิปญญาประเภทเอกสารโบราณดาน
การแพทยพ้ืนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงเพ่ือเพ่ิมคณุคาดานศลิปวัฒนธรรม
นานาชาติ 

 70,000  สถาบันวิจัยศลิปะฯ 

2) โครงการหลักสูตรระยะสั้นดานศิลปวัฒนธรรมดวยระบบการเรยีนรูแบบออนไลน  15,000  สถาบันวิจัยศลิปะฯ 
3) โครงการเสวนาศิลปวัฒนธรรมไทยในมุมมองการทองเท่ียวในภมูภิาคลุมน้ำโขง หลัง
สถานการณโควิด-19 

 50,000  คณะการทองเท่ียวฯ 

4) โครงการเผยแพรศลิปวัฒนธรรมในตางประเทศ  250,000  วิทยาลัยดรุิยางคฯ 
5) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานดานศลิปะการแสดง
ระดับชาติและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาต ิ

 100,000  คณะศลิปกรรมฯ 

6) โครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม สงเสริมการเรียนรูและเผยแผพระพุทธศาสนา 
เน่ืองในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 60,000  กองกลาง 

เปาประสงค 4.2) เปนเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมมูลคา/คุณคาผลงานดานศิลปวัฒนธรรม   
4.2.1) สนับสนุนและสงเสริมการเพ่ิม

มูลคา/คุณคาผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

7) โครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมแบบมุงเปา  420,000  กองสงเสริมการวิจัย 
8) โครงการ:  หน่ึงคณะหน่ึงศลิปวัฒนธรรม โครงการ “สานทุนวัฒนธรรม 
นำเศรษฐกิจสรางสรรค 

 100,000  วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 
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เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

4.2.2) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
นวัตกรรมชุมชนดานศิลปวัฒนธรรม
ใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 

 รวม  8  โครงการ     
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 :  บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

เปาประสงค 5.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท่ีเปนเลิศและมธีรรมมาภิบาล (Smart Governance)    
5.1.1) พัฒนาระบบบริหารงานท่ีมุงเนน

ผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิท่ีจะนำ
มหาวิทยาลยัสูความเปนเลิศ 

5.1.2) พัฒนาระบบบริหารงานท่ีมุงเนน 
  ธรรมภิบาล 

1) โครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลยั  500,000  กองแผนงาน 
2) โครงการถายทอดนโยบายสูการปฎิบัติ ประจำปงบประมาณ 2566  13,500  กองแผนงาน 
3) การพัฒนาระบบการจดัสรรงบประมาณท่ีมีความยืดหยุนเชิงโครงสรางตาม 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั 

 -  กองแผนงาน 

4) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุมคาจากการบริหารงบประมาณ  -  กองแผนงาน 
 5) โครงการขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ  (EdPEx) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  630,000  กองแผนงาน 
 6) โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  1,000,000  กองแผนงาน 
 7) โครงการสงเสริมความเปนเลิศของสำนักงานคณะ และกอง  135,000  กองแผนงาน 
 8) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารยกับคณาจารยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 60,000  กองกลาง 

 9) การขับเคลื่อนการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  -  กองแผนงาน 
เปาประสงค 5.2 พัฒนาระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยใหเปน (Smart Finance)    
5.2.1) พัฒนาขีดความสามารถทุกสวน

งานในการบริหารจัดการงบประมาณ 
ท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ 

5.2.2) ยกระดับระบบการรับและการ
จายเงินใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  

โดยการนำเทคโนโลยมีาประยุกตใช 

โครงการ MSU Smart Finance 
10)  โครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหนงผูปฏิบัติงานดานการเงินและการคลัง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

  
 

100,000 

 กองคลังและพัสด ุ

 11)  โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหนงผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ประจำป
งบประมาณ 2566 

 100,000  กองคลังและพัสด ุ
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เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  

5.2.3) ยกระดับระบบการจดัเตรียม
ขอมูลทางการเงินการคลังเพ่ือการ
ตัดสินใจของฝายบริหาร โดยการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

เปาประสงค 5.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม (Smart Assets) 
5.3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิาร 
   ทรัพยสินใหเกิดรายได 
5.3.2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิาร 
   จัดการนวัตกรรม 
5.3.3) เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ลงทุนรูปแบบใหมภายใตระดับความ
เสี่ยงท่ีสมเหตสุมผล 

โครงการ MSU Smart Assets 
 12) การศึกษาความเปนไปไดของ Business Model 

  
- 

 กองคลังและพัสด ุ

13) โครงการจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการบริการพยาบาล (QA)  57,400  คณะแพทยศาสตร 

เปาประสงค 5.4 พัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ (Smart People) 
5.4.1) การปรับปรุงการวิเคราะห 
    ภาระงานบุคลากรมหาวิทยาลยั 
    ท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
5.4.2) ปรับปรุงมาตรฐานและเพ่ิมชอง 
    ทางการสรรหาบุคลากรและ 
    การจางงานท่ีหลากหลาย/ยืดหยุน 
5.4.3) การพัฒนาระบบการประเมินผล  
   การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน 
5.4.4) ยกระดับการพัฒนาบุคลากร    
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

โครงการ MSU Smart People 
14)  การวิเคราะหภาระงาน การเกลี่ยอัตรา กำลัง การจดัสรรอัตรากำลัง ให   
   เหมาะสมกับภารกิจและความจำเปนของหนวยงานเพ่ือจัดทำแผนการ 
   จัดสรรอัตรากำลังรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
15) โครงการเกษียณกอนกำหนดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลยั 
16) การจัดหาจัดจางบุคลากรภายนอก (Out source) 
17) การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) 

 300,000  กองการเจาหนาท่ี 

18) โครงการปลูกจิตสำนึกรักองคกรใหกลายเปนพลังแหงความสำเรจ็  100,000  กองการเจาหนาท่ี 
19) โครงการพัฒนาคณาจารยเขาสูตำแหนงทางวิชาการ  50,000  กองการเจาหนาท่ี 
20) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  300,000  กองการเจาหนาท่ี 

 21) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  300,000  กองการเจาหนาท่ี 
 22) โครงการพัฒนาผูบริหาร  400,000  กองการเจาหนาท่ี 
 23) โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความกาวหนาในสาย

งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำป 2566 
 50,000  กองการเจาหนาท่ี 
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เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  
 24) โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปงบประมาณ 2565 (English for 
All) 

 30,000  กองประชาสัมพันธฯ 

 25) โครงการเสริมสรางองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)  125,000  คณะการบัญชีฯ 
 26) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหนงผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ประจำปงบประมาณ 

2566 
 100,000  กองคลังและพัสด ุ

 27) โครงการพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับ
การเขาสู Smart University 

 60,000  สำนักคอมพิวเตอร 

เปาประสงค 5.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุพันธกิจมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลยัชั้นนำของเอเชีย (Smart Digital)   
5.5.1) พัฒนาระบบสารสนเทศและ

ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยให
เปนเอกภาพ สามารถบูรณาการ
รวมกัน (System Integration) ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

5.5.2) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
ขอมูล  

5.5.3) พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

โครงการ MSU Smart Digital 
28) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลยั คณะ หนวยงานใหได
มาตรฐานสากล 

 500,000  สำนักคอมพิวเตอร 

เปาประสงคท่ี 5.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสรางนวัตกรรม (Smart Living)    
5.6.2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานทางกายภาพ(Physical) ให
รองรับการเปน Smart University 

5.6.1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางดิจิทัล (Digital) เพ่ือให
รองรับการเปน Smart University 

5.6.3) การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

29) โครงการศึกษาดูงานการออกแบบพ้ืนท่ีเรียนรูการออกแบบสวนปรับปรุง 
ภูมิทัศน 
30) โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีการใหบริการการเรียนรู (Co-working space) 

 100,000  กองอาคารสถานท่ี 
 
กองอาคารสถานท่ี 

31) การพัฒนาแอพลิเคช่ันเพ่ือวัดประสิทธิภาพของระบบการใหบรกิาร  -  กองอาคารสถานท่ี 
32) การพัฒนาแอปพลิเคช่ัน ระบบสาธารณูปโภคโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถกำกับ
ติดตามขอมูลแบบศูนยกลาง เพ่ือแกไขปญหาไดทันทวงที 

 -  กองอาคารสถานท่ี 

33) โครงการบริหารจัดการ การจราจรและการจอดรถภายในมหาวิทยาลัย  -  กองอาคารสถานท่ี 
 34) โครงการสงเสริมรณรงคใชขยะรีไซเคลิภายในคณะ/หนวยงาน 

 
 -  กองอาคารสถานท่ี 
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เปาประสงค/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ 
  แผนดิน รายได อ่ืน ๆ  
 35) การจัดการเทคโนโลยีและเครือ่งมือท่ีทันสมัยในการดูแลพ้ืนท่ีพักผอน  

ออกกำลังกาย และภมูิทัศน 
 -  กองอาคารสถานท่ี 

 36) โครงการติดตั้งมเิตอรไฟฟา และมเิตอรน้ำแบบเรียลไทม  -  กองอาคารสถานท่ี 
 รวม  36 โครงการ     
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งบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(จำแนกตามยุทธศาสตร) 

ท่ี ยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท) 

  งบแผนดิน รอยละ งบรายได รอยละ เงินกองทุน รอยละ งบภายนอก 
อ่ืนๆ 

รอยละ รวม รอยละ 

1 ผลิตบัณฑติตรงกับความตองการของสังคม
โลก 

96,359,800  15.45 511,612,700  82.03 15,683,500  2.51 - - 623,656,000  18.42  

2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความ 
เปนเลิศในระดับนานาชาต ิ

                     -    - 64,900,600  94.23 3,974,900  5.77 - - 68,875,500  2.03  

3 ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชา
สังคม 

                     -    - 16,539,800  100.00 -    - - - 16,539,800  0.49  

4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความ
โดดเดนระดับนานาชาต ิ

                     -    - 8,781,300  84.88 1,564,400  15.12 - - 10,345,700  0.31  

5 บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

1,062,167,000  39.83 1,555,453,800  58.33 48,947,700  1.84 - - 2,666,568,500  78.75  

 รวมท้ังสิ้น 1,158,526,800  34.22 2,157,288,200  63.71 70,170,500  2.07 - -    3,385,985,500  100.00  
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ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน  2565  และแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ  

               พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
          รองศาสตราจารย ดร.ประยุกต  ศรีวิไล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย ดร.อรวิชญ กุมพล                    รองอธิการบดีฝายแผนงานและพัฒนาองคกรดิจิทัล  
นางสาวพนมพร  ปจจวงษ         ผูอำนวยการกองแผนงาน 

 

 
 
 

ผูจัดทำ 
นางแจมจันทร  หลูปรีชาเศรษฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชำนาญการ 

 
 

 

ออกแบบปก 
นางสาวจุฑารัตน ทองหอม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
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