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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย จากข้อมูลสารสนเทศ ปัจจัยภายใน–ปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย        
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์หาความท้าทายเชิงกลยุทธ์                  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ น าไปสู่การทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์เชิง      
กลยุทธ์ที่ชัดเจน และเปน็รูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีและเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์จ าเป็นจะต้องมีการทบทวนและก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินงาน และถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้
จะต้องมีการก ากับติดตาม การรายงานผลการด าเนินงาน และการประเมินผลตามกรอบเวลา เพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและสามารถปรับแก้ไขสถานการณ์ ปรับปรุงแนวทางในการ
ด าเนินงาน สามารถน าผลการด าเนินงานใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการในรอบปีถัดไปได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ในการนี้คณะผู้จัดท าขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากร ที่มีส่วน
ร่วมในแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
ผู้จัดท าหวังว่าแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
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 ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บรหิาร 
 

  
 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๓        
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามจึงปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เป็นไปตามความต้องการก าลังคนของการพัฒนา
ท้องถิ่น พ้ืนที่ และประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้น ามาก าหนดกรอบเป้าหมายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคง ระยะที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๗๐-๒๕๗๔ มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ และระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน 

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้บรรลุวิสัยทัศน์   
ในการเป็น “มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” พัฒนานักศึกษาให้
มีอัตลักษณ์ “พร้อมท างาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ” ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ 
“เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาแผ่นดิน” โดยการสร้างค่านิยมในการพัฒนา คือ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชู
คุณธรรม น าอย่างมีวิสัยทัศน์ เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า เพ่ือให้เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ 
ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล  
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแขง็และยั่งยืน 

 
 
 

พันธกิจ 
 

 

มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผน่ดิน ฟนฟูพลังการเรียนร ูเชิดชูภูมิปัญญาของทองถิ่น สร้างสรรคศ์ิลปวิทยา เพือ่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใชประโยชน์ จากทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างสมดลุและย่ังยืน โดยมวีัตถุประสงคใ์หการศึกษา สงเสรมิวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  

ท าการสอน วจิัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครแูละส่งเสริมวทิยฐานะครู 

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

  
 

 
 
 

เป้าประสงค์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

๑. พันธกิจสัมพนัธเ์พื่อการพฒันาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ๒. การผลติและพฒันาครูมืออาชีพ ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

๑.๑ เพื่อพฒันางานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรูสู้่การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินอย่าง
สร้างสรรค์ 
๑.๒ เพื่อพฒันางานบริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนท้องถ่ินสู่
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
๑.๓ เพื่อการบรูณาการศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน หรอืการบรกิาร
วิชาการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่า สบืสาน ต่อยอด ภูมิปญัญาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน 
๑.๔ เพื่อพฒันาฐานข้อมูลชุมชนทีส่่งเสริมการพฒันาท้องถ่ิน 
๑.๕ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาด
เล็ก กลุ่มเปราะบาง และโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชากรทุกกลุ่มทกุช่วงวัยในพื้นที่ 
 

๒.๑ เพื่อผลิตครูผู้สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินอย่างสร้างสรรค์ 
๒.๒ เพือ่สง่เสรมิการพฒันาสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมอือาชีพ 
๒.๓ เพือ่พฒันาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หรอืโรงเรยีนร่วมพฒันา ให้เป็นต้นแบบของโรงเรียน
ในพื้นทีใ่นด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
และสร้างผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะ ๔ ประการ ตาม
พระบรมราโชบายดา้นการศึกษา 
 

๓.๑ เพื่อพฒันาหลักสูตรที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง
พื้นที ่
๓.๒ เพื่อพฒันาระบบกลไก
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๔.๑ เพื่อปลดลอ็ค ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยให้คลอ่งตัวและเอื้อต่อการ
ท างานของบุคลากร 
๔.๒ เพื่อจัดท าระบบประเมินและก ากบัติดตามการด าเนินงานธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 
๔.๓ เพื่อจัดท าแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรทีเ่น้นสมรรถนะ 
จริยธรรมและผลลัพธ์ 
๔.๔ เพื่อจัดท าระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มจีุดเน้น คล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
๔.๕ เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
๔.๖ เพื่อยกระดับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคลอ้งกบัความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

๑. ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม องค์ความรู้สู่การพฒันาชุมชนท้องถ่ิน
อย่างสร้างสรรค์ 
๒. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนางานบรกิาร
วิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน
สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
๓. ระดับความส าเรจ็ในการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน หรือบริการวิชาการ 
เพื่อสร้างมูลค่า สบืสาน ต่อยอด การพัฒนาองค์
ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอย่างยัง่ยืน 
๔. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาฐานข้อมลูชุมชน
ท้องถ่ิน 
๕. ระดับความส าเรจ็การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในพื้นทีโ่ดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก กลุม่เปราะบาง และโรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพื้นที ่
 

๖. ระดับความส าเรจ็ในการผลิตครูระดับปริญญาตรี
ผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อการพฒันาชุมชนท้องถ่ินอย่าง
สร้างสรรค์ 
๗. ระดับความส าเรจ็ในการส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมอือาชีพ 
๘. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เน้น learning outcome ของผูเ้รียน และมี
การวัดผลกระทบ (impact) การประเมินวัดผลผูเ้รียนใน
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างน้อย ๒ 
ช้ิน/ปี 
๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หรือโรงเรียนร่วมพฒันา มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะที่ได้รบัการยอมรับจากผลลัพธ์ผูเ้รียน 
๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหรือโรงเรียนร่วมพฒันา มีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสร้างผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ ๔ ประการ 
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 

๑๑. ระดับความส าเรจ็ในการ
พัฒนาหลักสูตรตอบสนองต่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที ่
๑๒. ระดับความส าเรจ็ในการ
ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรในรูปแบบ (CWIE) 
๑๓. ร้อยละของหลักสูตรบน
ฐานสมรรถนะ (OBE) ต่อ
หลักสูตรใหม่/ปรบัปรุง
ทั้งหมด  
๑๔. ระดับความส าเรจ็ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑๕. ระดับความส าเรจ็ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 
 

๑๖. ระดับความส าเรจ็ในการปลดล็อค ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยให้คลอ่งตัวและเอื้อต่อการท างาน
ของบุคลากร 
๑๗. ระดับความส าเรจ็ในการจัดท าระบบประเมินและเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศการด าเนินงานธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 
๑๘. ระดับความส าเรจ็ในการจัดท าแผนการบรหิารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและ
ผลลัพธ์ 
๑๙. ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงานตามแผนผลิตและพฒันาก าลงัคนช้ันสูงของมหาวิทยาลัย 
๒๐. ระดับความส าเรจ็ในการจัดท าระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มจีุดเน้น คลอ่งตัว โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 
๒๑. ระดับความส าเรจ็ในการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
๒๒. ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงานตามแผนพฒันาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
๒๓. ระดับความส าเรจ็ในสง่เสรมิการด าเนินการของคณะ/มหาวิทยาลัยตามตัวช้ีวัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 
๒๔. ระดับความส าเรจ็การด าเนินงานการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของ 
มหาวิทยาลัย 
๒๕. ระดับความส าเรจ็ในการยกระดบัการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ 
๒๖. ระดับความส าเรจ็ในสง่เสรมิการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ EdPEx 
 

๑. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบรูณาการ 
การบรกิารวิชาการ และศิลปะวฒันธรรม สร้าง
ความเขม้แขง็ให้กับชุมชนทอ้งถิน่ และชุมชนอืน่ 

๒. ผลิตและพฒันาครูมืออาชีพตาม
ความต้องการของทอ้งถิ่นและ

ประเทศ 

๓. ผลิตบัณฑิต และพฒันาก าลังคนให้มีสมรรถนะ 
และศักยภาพตามความตอ้งการของประเทศ มี

ทัศนคตทิี่ดี และเป็นพลเมอืงดีในสงัคม 

๔. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล        
และจริยธรรม 

๒ 
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๑.๑ บูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคมท้องถ่ินด้วย
เทคโนโลยี  
๑.๒ พลิกฟื้นการน าผลงานวิจัยแก้ปญัหาตามความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน  
๑.๓ ขยายงานการสนบัสนุนการวิจัยพัฒนางานทุกพันธกจิ เพื่อการพฒันาท้องถ่ินและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการแสวงหารายได้ที่หลากหลายช่องทาง 
๑.๔ พลิกฟื้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
๑.๕ เพิ่มมาตรการน าผลงานการรบัใช้สังคมขอต าแหน่งทางวิชาการ ตาม
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
๑.๖ ขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในระดบัชาติ/นานาชาติ 
ตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
๑.๗ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัท้องถ่ินในการวางแผนพฒันาเชิงพื้นที่และ
ด าเนินการตามพันธกจิและศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
๑.๘ สนับสนุนการน าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สูก่ารแกป้ญัหาการพัฒนาพื้นที่ท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน  
๑.๙ ขยายงานด้านวิจัยและการบรกิารวิชาการ สนองตอบความต้องการของภาคธุรกิจ 
ทั้งในและต่างประเทศ 
๑.๑๐ สร้างความเป็นเลิศหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูเ้รียนและตลาดแรงงานในรูปแบบหลกัสูตรระยะสั้นและรูปแบบออนไลน์  
๑.๑๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การพฒันาท้องถ่ิน ๑ หน่วยงาน ๑ ชุมชน
ท้องถ่ินในการพัฒนา 
๑.๑๒ สร้างความเป็นเลิศและสร้างรายได้จากบริการทางวิชาการ  
๑.๑๓ เพิ่มประสิทธิภาพการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถ่ิน ตาม
นโยบายรัฐบาล การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
๑.๑๔ ขยายความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ชุมชน ท้องถ่ินในการพัฒนานกัศึกษาให้มรีายได้ระหว่างเรียน 
๑.๑๕ ยกระดับการส่งเสริมท านุบ ารงุและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถ่ินด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่  
๑.๑๖ พัฒนาฐานข้อมลูเพือ่การพฒันาท้องถ่ินในเขตพื้นทีบ่ริการที่ครอบคลุมพื้นที่ 
๑.๑๗ พัฒนาขุมก าลังวิชาการที่ยอมรบัของชุมชนและสงัคมสู่กลุม่เป้าหมายใหม่ใน
รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ หลกัสูตรเสรมิสร้างวิชาชีพ 
๑.๑๘ ปรับปรงุกระบวนการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ ที่ตอบสนองการพฒันาท้องถ่ิน และสอดคล้องกับ
แนวทางการพฒันาประเทศ  
๑.๑๙ เพิ่มเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ชุมชน ท้องถ่ินในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม  
๑.๒๐ เพิ่มเครือข่าย การผลิตบัณฑิต การพฒันานวัตกรรม องค์ความรู้ร่วมกบัชุมชน
และท้องถ่ินตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

๒.๑ สร้างคุณภาพการผลิต
บัณฑิต การพฒันาครู การ
พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้
ร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน และ
เครือข่ายการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
๒.๒ พัฒนาระบบกลไกการ
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการด้วย
ผลงานการรับใช้สงัคม การ
พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้
ร่วมกับชุมชนและท้องถ่ิน 
๒.๓ สร้างหลักสูตรระยะสั้น 
และระบบสะสมหน่วยกิต
เพื่อสง่เสรมิการสร้างรายได้
ให้มหาวิทยาลัยใหส้อดคล้อง
กับมาตรการควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่  
 

๓.๑ พัฒนาระบบการบรหิารจัดการหลกัสูตร
ระยะสั้น และระบบสะสมหน่วยกิต ผู้เรียน
สอดคล้องนโยบายพัฒนาคุณภาพคน  
๓.๒ พัฒนางานรองรับสังคมผู้สงูอายุ ทั้ง
หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว  
๓.๓ เพิ่มขีดความสามารถการสร้างและน า
ผลงานวิจัยแก้ปญัหาชุมชนท้องถ่ิน  
๓.๔ ระดมทรัพยากรงานวิชาการพฒันาเป็น
หลักสูตรออนไลนส์ะสมหน่วยกิตการเรียนการ
สอนได้ตลอดชีวิต  
๓.๕ กระตุ้นใหเ้กิดการบรูณาการงานวิจัยสู่
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ร่วมกับท้องถ่ิน   
๓.๖ เพิ่มเป้าหมายการรับผู้เรียน ด้วยความ
โดดเด่นในการเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถ่ิน มี
คุณภาพ ค่าเล่าเรียนถูก และสามารถกู้ยมื
เงินกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษาได้ และการ
คมนาคมสะดวก  
๓.๗ ยกระดับการเตรียมความพร้อมนกัศึกษา
ก่อนเข้าเรียนด้วยค่ายบูรณาการศาสตรเ์สริม
ทักษะวิชาการ  
๓.๘ เพิ่มมาตรการพัฒนาทกัษะภาวะผู้น า 
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
๓.๙ พลิกฟื้นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถาบัน รองรบักระบวนการรับนกัศึกษาและ
เสริมความรูท้ักษะก่อนเข้าศึกษา  
๓.๑๐ หลีกเลี่ยงอปุสรรคการแพรร่ะบาดของ
โรคอุบัติใหม่ ด้วยการสนบัสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และพฒันา
งานประจ าด้วยเทคโนโลยี  
๓.๑๑ สร้างคุณภาพหลักสูตรและระบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

๔.๑ ปลดล็อค ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยให้คลอ่งตัวและเอื้อต่อการ
ท างาน 
๔.๒ การน าเทคโนโลยมีาใช้สนับสนุนการบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ  
๔.๓ เพิ่มมาตรการการประเมิน ก ากบัติดตาม การประเมินธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
๔.๔ เพิ่มช่องทางการสร้างขวัญก าลังใจความมั่นคง ความก้าวหน้าในต าแหน่งและอาชีพของ
บุคลากร  
๔.๕ ระบบการประเมิน ก ากบัติดตาม การประเมินธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ทันสมัยที่เกิดข้ึนท าให้เอือ้ต่อการบรหิารงาน  
๔.๖ สร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถ่ินด้วยความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญของ
อาจารย์และบุคลากรที่มผีลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  
๔.๗ เพิ่มมาตรการสร้างระบบการบรหิารบุคลากรทีเ่น้นสมรรถนะ จริยธรรม และผลลพัธ์ด้วย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
๔.๘ ทบทวนความมั่นคง ความก้าวหน้าในต าแหน่งและอาชีพของบุคลากรให้มีมาตรการที่
สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
๔.๙ ปรับปรงุระบบและกลไกการบริหารบุคลากรเน้นสมรรถนะ ส่งเสรมิสุขภาวะและขวัญ
ก าลังใจบุคลากร  
๔.๑๐ เพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรได้พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ร่วมกบัชุมชนเพื่อน า
ผลงานสร้างความมั่นคงในต าแหนง่วิชาการและต าแหน่งทีส่งูข้ึน  
๔.๑๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพตามทักษะศตวรรษที่ ๒๑  
๔.๑๒ ทบทวนระบบการจัดสรรงบประมาณการบรหิารจัดการเพื่อรองรับการเข้าศึกษาต่อของ
ผู้เรียน  
๔.๑๓ ปรับปรงุระบบการบรกิารด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัแก่ผูร้บับรกิาร  
๔.๑๔ ปรับปรงุกลไกระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อการพฒันา
นวัตกรรม องค์ความรู้ร่วมกบัชุมชนและทอ้งถ่ินอย่างยัง่ยืน  
๔.๑๕ แก้ไข ปรับปรุง การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อผู้รบับริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั  
๔.๑๖ ปฏิรูประบบการบริการของหน่วยงานด้วยเทคโนโลยทีันสมัย เอื้อต่อการบริหารงาน  
๔.๑๗ ยกระดับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ 
๔.๑๘ พัฒนาความเข้มแข็งอาจารย์ด้านวุฒกิารศึกษา ด้านต าแหน่งทางวิชาการ และการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการตามเกณฑป์ระกันคุณภาพ  
๔.๑๙ เพิ่มมาตรการการพฒันาบุคลากรให้มทีักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะทาง  
๔.๒๐ เพิ่มมาตรการสนบัสนุนการศึกษา การขอต าแหนง่ทางวิชาการ และการเผยแพรผ่ลงาน
วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
 

๓ 
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 ส่วนที่ ๒ ความสอดคลอ้งกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตรี  
              เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน

ศตวรรษท่ี ๒๑   
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดเป้าหมายที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑) เพ่ือผลิตครูผู้สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค ์

๒) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 

๓) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
๔) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๕) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  (๓) การบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดเป้าหมายที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

๑) เพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

๒) เพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๓) เพ่ือบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมสู่การวิจัยและการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่า สืบสานต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๔) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  
๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (๑) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  (๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมใน

ทุกมิต ิ
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  (๓)  การบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดเป้าหมายที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

๑) เพ่ือปลดล็อค ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์ภายในของ
มหาวิทยาลัยให้คล่องตัวและเอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 

๒) เพ่ือจัดท าระบบประเมินและก ากับติดตามการด าเนินงาน  
ธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 

๓) เพ่ือจัดท าแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมิน
บุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ 

๔) เพ่ือจัดท าระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มี
จุดเน้น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๕) เพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
๖) เ พ่ือยกระดับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในให้สอดคล้องกับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
   

 ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   (๑) ประเด็น ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ ๑ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายที่สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ดังนี้   

๑. ระดับความส าเร็จในการผลิตครูระดับปริญญาตรี
ผู้สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์  

๒. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 

๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

๔. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๕. ระดับความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ 
๖. ระดับความส าเร็จในการปลดล็อค ระเบียบ ประกาศ 

เกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัวและเอ้ือต่อการท างาน
ของบุคลากร 
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๗. ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบประเมินและ
ก ากับติดตามการด าเนินงานธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 

๘. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหาร
บุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ 
จริยธรรมและผลลัพธ์ 

๙. ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบการบริหาร
การเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น คล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

๑๐. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ 

๑๑. ระดับความส าเร็จในการยกระดับการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ 

 
   (๒) ประเด็น ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่  ๑ ความสามารถในการแข่งขันด้ าน

โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายที่
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
ดังนี้   

   ๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

   ๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานบริการ
วิชาการบนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่นสู่ความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

   ๓. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การวิจัยและการเรียนการสอนเพ่ือสร้างมูลค่า สืบสาน 
ต่อยอด การพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

   ๔. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน
ท้องถิ่น 
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  ๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๓                            
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

๑) วัตถุประสงค์เพ่ือ“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้าง
มูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
โครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และ
เกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวั ตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และค านึงถึงความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๒) เป้าหมาย ๓.๒.๒ การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมี
ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทาง
พฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเตรียมพร้อมก าลังคนที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น 
รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

๓) หมุดหมายการพัฒนา มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ

โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
เป้าหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย         

มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม     มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก 
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘ ณ สิ้นสิ้นสุด
แผนฯ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ นักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง ๓ วิชา ในแต่
ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ ๘ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิต

ฐานสมรรถนะเพ่ิมเป็นร้อยละ ๓๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔ ต่อปี  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ จ านวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง

ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้สูงอายุที่ยากจนต่อปี 
เป้าหมายที่ ๒ ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาค

การผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก ๖ 

ด้านทักษะ มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
ตั ว ชี้ วั ดที่  ๒ .๒  กา รจั ด อันดั บ ในด้ านบุ คลากรผู้ มี ค ว ามสามารถ

สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจมีคะแนนเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๓ ต่อปี 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จ านวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมข้ึน  
เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติของคนไทยใน

ทุกด้าน ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ กลุ่มประชากรอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน 

หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ ๕ เมื่อสิ้นแผนฯ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้ มีพัฒนาการรอบ

ด้าน มีอุปนิสัยที่ดี 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาผู้เรียนระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง 

มีสมรรรถนะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จ า เป็น

และเชื่อมโยงกับโลกของการท างานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จ า เป็นเพ่ือการ

ประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการท างานในอนาคต 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดย

พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการ

ของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 
กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๒ เพ่ิมก าลังคนที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาภาคการผลิต

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการ

สร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการ
และการตลาด 

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริม

ให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่

สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
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   ๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ  
                                 (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕) 

 ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๑ เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัตถุประสงค์ ๓.๔.๒ เพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑ เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ 
ดังนี้ 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วย
การปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 

๔) ตัวชี้วัด  
  (๒) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕) กลยุทธ์ 
   (๓) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
  ๒.๓.๑ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
 วิสัยทัศน์  
   “สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้

ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วย
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต” 

 เป้าประสงค์ 
   ๑) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
   ๒) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ิมความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ยั่งยืน 
พร้อมสู่อนาคต 
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   ๓) สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ยุทธศาสตร์  
   แผนงานส าคัญตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้า ล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อม
ของประเทศในอนาคต 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย
ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าว
กระโดดและอย่างยั่งยืน 

 
  ๒.๓.๒ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏ ระยะ ๕ ปี  
            (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย (๑) : ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่สร้างความมั่นคง
ทางอาหารและสุขภาวะส าหรับคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ โดยสร้างโอกาสและช่องทาง
ใหม่ ๆ ทางธุรกิจและอาชีพที่ เหมาะสม รวมทั้งเสริมหนุนการสร้าง Social 
Enterprise และ BCG Economy เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนโดยชุมชน
สามารถจัดการตนเองได้และมีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

เป้าหมาย (๒) : ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเปราะบาง และโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
๓ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
เป้าหมาย (๑) : พัฒนาครูประจ าการที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และยกระดับกระบวนการผลิตครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในด้านคุณภาพ 

เป้าหมาย (๒) : เพ่ิมทางเลือกให้บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอาชีพที่ 
๒ รองรับ ซึ่งเป็นอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่ศึกษา โดยอาจใช้กลไก 
sandbox เป็นเครื่องมือและด าเนินการร่วมกับประชาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าหมาย (๓) : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่มีโรงเรียนสาธิต) ให้เป็นต้นแบบของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ในด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย (๑) : พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างทักษะทางสังคมและ

ทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (social labbased) 
เป้าหมาย (๒) : พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การพัฒนา

ประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
เป้าหมาย (๓) : มุ่งน าอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย (๔) : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (upskill/reskill/new 
skill) ของศิษย์เก่าและประชากรในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย (๑) : ปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือไปสู่ digital organization ที่มี

ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย (๒) : สร้าง platform การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทั้งบุคลากร 

ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ผลงานและการวิจัยร่วมกันระหว่าง ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 

เป้าหมาย (๓) : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสมรรถนะสูงสอดคล้อง
ตามสาขางานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
  ๒.๓.๓ แผนปฏบิัติการ ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)                             

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

พันธกิจ  
พันธกิจที่ ๑ วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบูรณาการ การบริการวิชาการ 

และศิลปวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่น 
พันธกิจที่ ๒ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพตามความต้องการของท้องถิ่นและ

ประเทศ 
พันธกิจที่ ๓ ผลิตบัณฑิต และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ และศักยภาพตาม

ความต้องการของประเทศ มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดีในสังคม 
พันธกิจที่ ๔ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม 
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วัตถุประสงค์      
๑. เพ่ือสร้างพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศ ด้วยการน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น
ตามศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

๒. เพ่ือผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบศตวรรษที่ ๒๑ มีความสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่  
๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีงานท า-มีอาชีพ และ 
๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณครู และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ 
ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

๔. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล โดยการยกระดับ
การบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ให้บริการที่ดีแก่
ผู้รับบริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย บริหารจัดการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพด้วย
หลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์   
เป้าประสงค์ ๑.๑ เพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ ๑.๒ เพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่นสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ ๑.๓ เพ่ือการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน 

หรือการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่า สืบสาน ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ๑.๔ เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ ๑.๕ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเปราะบาง และโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ ๒.๑ เพ่ือผลิตครูผู้สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ๒.๓ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียน
ร่วมพัฒนา ให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพ้ืนที่ในด้านการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 

เป้าประสงค์ ๓.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ ๓.๒ เพ่ือพัฒนาระบบกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ ๓.๓ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ ๔.๑ เ พ่ือปลดล็อค ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์ภายในของ

มหาวิทยาลัยให้คล่องตัวและเอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 
เป้าประสงค์ ๔.๒ เพ่ือจัดท าระบบประเมินและก ากับติดตามการด าเนินงาน   

ธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ ๔.๓ เพ่ือจัดท าแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมิน

บุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ 
เป้าประสงค์ ๔.๔ เพ่ือจัดท าระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มี

จุดเน้น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
เป้าประสงค์ ๔.๕ เพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ ๔.๖ เพ่ือยกระดับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในให้สอดคล้องกับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด   
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการด าเนินพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม องค์

ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่นสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียน

การสอน หรือบริการวิชาการ เพ่ือสร้างมูลค่า สืบสาน ต่อยอด การพัฒนาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

พ้ืนที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเปราะบาง และโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 
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ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จในการผลิตครูระดับปริญญาตรีผู้สร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่
เน้น learning outcome ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (impact) การประเมิน
วัดผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างน้อย ๒ ชิ้น/ปี 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียน
ร่วมพัฒนา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ได้รับการยอมรับจาก
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือ
โรงเรียนร่วมพัฒนา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
๔ ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ในรูปแบบ (CWIE) 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ (OBE) ต่อหลักสูตรใหม่/
ปรับปรุงทั้งหมด  

ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ระดับความส าเร็จในการปลดล็อค ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์

ภายในของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัวและเอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบประเมินและเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศการด าเนินงานธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารบุคลากรและระบบ

การประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนผลิตและพัฒนา

ก าลังคนชั้นสูงของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบการบริหารการเงินและ

งบประมาณท่ีมีจุดเน้น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น

เลิศ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่  ๒๓ ระดับความส าเร็จในส่งเสริมการด าเนินการของคณะ /
มหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา     
เชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 

ตั วชี้ วั ดที่  ๒๔ ระดับความส า เร็ จการด า เนินงานการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ ๒๕ ระดับความส าเร็จในการยกระดับการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ระดับความส าเร็จในส่งเสริมการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบ EdPEx 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

  
 จากพระราชกระแสด ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตรัส
ถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่า “ต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นด้วย เมื่อตกลงกันแล้วให้น ายุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และให้ปรับให้เหมาะสมตามสภาพและ
ประเพณีท้องถิ่น”   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ได้ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ที่ได้ก าหนดภารกิจและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๗ ว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่ น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” ดังนั้น ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา ๗ ดังกล่าว จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้ในมาตรา ๘ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น         
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

๒. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น     
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ  

๔. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม  

๕. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

๖. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

๗. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

๘. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) และก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ในการเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน” และก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ๔ ประเด็น ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู ก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ ผลิตครูระบบปิด/เปิด  
พัฒนาศักยภาพครู และพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ ยกระดับความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  พัฒนาอาจารย์และคุณภาพบัณฑิต   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือลดความซ้ าซ้อน พัฒนาระบบฐานข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาเครือข่าย 
และจัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล    
 ทั้งนี้เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์
กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  (University Engagement  for Sustainable) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้น ายุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติและได้ทบทวนผลการด าเนินงานร่วมกัน พร้อมกับปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์และตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้น ากรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มายกร่างภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้ชื่อว่า ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่มีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ 
ระยะ ในแต่ละระยะใช้เวลา ๕ ปี ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔    
มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
 

ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙    
มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคง 
 

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๔    
มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ 
 

ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙  
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ย่ังยืน 
 

University 
Engagement 

for Sustainable 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 
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 ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า “มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์” หมายถึง มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนาชุมชน โดยประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครอบคลุมทั้ง 
๔ มิติ ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (รายได้ สุขภาพ การศึกษา การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม) ด้านความสมานฉันท์ในสังคม (ความภูมิใจใน
ความเป็นชาติ อัตลักษณ์ของภูมิภาค การสร้างเครือข่ายทางสังคม) ด้านการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม (สิทธิ
ความเป็นพลเมือง) และด้านการเสริมสร้างพลังทางสังคม (การสร้างฐานความรู้ และการศึกษาของชุมชน)  
 ก าหนดตัวบ่งชี้เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

 ๑. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว 
สอดคล้องกับเทคโนโลยี ๔.๐ รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
โดยบูรณาการภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  

๒. ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสมานฉันท์ในสังคม ได้รับการ
ยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม และได้รับการเสริมการศึกษาเรียนรู้ เพ่ือสร้างพลังทางสังคม  
 ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า “มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่
ความมั่นคง” หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพ่ือให้ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความรู้และ
นวัตกรรมของชุมชน สร้างความโดดเด่นและความสามารถทางการแข่งขันประชาชนในชุมชน มีความนับถือใน
ตนเองและมีดัชนีความสุขเพ่ิมข้ึน 

 ก าหนดตัวบ่งชี้เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพ้ืน
ฐานความรู้และนวัตกรรม สร้างเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชนสู่การแข่งขัน เสริมสร้างพลังการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ความมั่นคง 

๒. ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความรู้และนวัตกรรม สร้าง
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นน าสู่การแข่งขัน เสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคง 
 ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๔  ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคม
คุณภาพ” หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ พัฒนานวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่ เสริมสร้างศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของท้องถิ่นให้สูงขึ้น มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ พ่ึงพาตนเองโดยยึดแนวทางตามพระราชด าริ  

ก าหนดตัวบ่งชี้เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยเป็นแกนน าในการศึกษา วิจัย ยกระดับการศึกษาเรียนรู้ของชุมชนโดยยึด

แนวทางตามพระราชด าริ สู่การพัฒนานวัตกรรม สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชนและท้องถิ่นให้มี
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เพ่ือยกระดับการแข่งขัน และเพ่ือให้ชุมชนมีความนับถือในตนเองสูงขึ้น 

๒. ชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาความโดดเด่นของนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของชุมชน สร้างวัฒนธรรมองค์กร มีความเชื่อม่ันและนับถือในตนเองสูงขึ้นโดย
ยึดแนวทางตามพระราชด าร ิ
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ระยะที่  ๔ พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่นที่ ยั่ งยืน” หมายถึ ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามบูรณาการพันธกิจเ พ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน โดยยึดแนวทางตามพระราชด าริ ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ชุมชน มีเกียรติภูมิและ
ศักดิ์ศรี รวมทั้งได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

ก าหนดตัวบ่งชี้เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของชุมชนและท้องถิ่น ร่วมศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ 

น าสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ พ่ึงพาตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข โดยยึดแนวทางตามพระราชด าริ 

๒. ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในด้านต่าง ๆ โดยยึดแนวทางตามพระราชด าริ มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีดัชนีความสุขเพ่ิมขึ้น 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑ สิ้นสุดแล้ว จึงได้ทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้ 

 
  

 ๓.๑  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 
 ปณิธาน ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยม 

๑) ปณิธาน   
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม น าชุมชนพัฒนา (วิชฺชา จ ธมฺโม ชนต  วิเนติ) 

๒) ปรัชญา 
 ความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชนพัฒนา 
๓) เอกลักษณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 
 เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพ่ือแผ่นดิน   
     (A Source of Wisdom for the Land) 
๔) อัตลักษณ์ (นักศึกษา) 
     พร้อมท างาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ 
  (Ready to work with Mind of service, Unity and responsibility) 
  R  : Ready to work 
  M : Mind of service 
  U : Unity and responsibility 
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๕) ค่านิยม 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เชิดชูคุณธรรม 
น าอย่างมีวิสัยทัศน์ 
เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า 
 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
(A Quality University for Local-based Sustainable Development) 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์  
๑. มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ   

พันธกิจสัมพันธ์ บริหารจัดการแบบมืออาชีพ พัฒนาบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่นและระดับสากล  

๒. พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน หมายถึง มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน
และท้องถิ่น บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ โดยน้อมน าแนวทางตามพระราชด าริ สู่การพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ พ่ึงพาตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
๓.๑.๒ พันธกิจ  

พันธกิจที่ ๑ วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบูรณาการ การบริการวิชาการ และ
ศิลปะวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่น 

พันธกิจที่ ๒ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
พันธกิจที่ ๓ ผลิตบัณฑิต และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ และศักยภาพตามความต้องการ

ของประเทศ มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดีในสังคม 
พันธกิจที่ ๔ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม 
 

๓.๑.๓ วัตถุประสงค์      
  ๑. เพ่ือสร้างพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้วยการน้อม
น าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน บูรณาการ
องค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

  ๒. เพ่ือผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒) มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีงานท า-มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณครู และเป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
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  ๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง สู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  ๔. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล โดยการยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
บริหารจัดการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
๓.๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 

๓.๑.๕ เป้าประสงค์   
เป้าประสงค์ ๑.๑ เพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

สร้างสรรค ์
เป้าประสงค์ ๑.๒ เพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่นสู่

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ ๑.๓ เพ่ือการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน หรือการบริการ

วิชาการท่ีส่งเสริมการสร้างมูลค่า สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ ๑.๔ เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ๑.๕ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่โดยเฉพาะโรงเรียน

ขนาดเล็ก กลุ่มเปราะบาง และโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากร     
ทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ ๒.๑ เพ่ือผลิตครูผู้สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ ๒.๓ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วมพัฒนา ให้เป็น

ต้นแบบของโรงเรียนในพ้ืนที่ในด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ และสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๔ 
ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

เป้าประสงค์ ๓.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ ๓.๒ เพ่ือพัฒนาระบบกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ ๓.๓ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ ๔.๑ เพ่ือปลดล็อค ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัว

และเอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 
เป้าประสงค์ ๔.๒ เพ่ือจัดท าระบบประเมินและก ากับติดตามการด าเนินงานธรรมาภิบาล

ภายในมหาวิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ ๔.๓ เพ่ือจัดท าแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้น
สมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ 

เป้าประสงค์ ๔.๔ เพ่ือจัดท าระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น คล่องตัว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

เป้าประสงค์ ๔.๕ เพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ ๔.๖ เพ่ือยกระดับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้

สอดคล้องกับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

๓.๑.๖ กลยุทธ์   
กลยุทธ์ ๑.๑ บูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น

ด้วยเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ ๑.๒ พลิกฟ้ืนการน าผลงานวิจัยแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ ๑.๓ ขยายงานการสนับสนุนการวิจัยพัฒนางานทุกพันธกิจ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการแสวงหารายได้ที่หลากหลายช่องทาง 
กลยุทธ์ ๑.๔ พลิกฟ้ืนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
กลยุทธ์ ๑.๕ เพ่ิมมาตรการน าผลงานการรับใช้สังคมขอต าแหน่งทางวิชาการ ตาม

สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
กลยุทธ์ ๑.๖ ขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 

ตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
กลยุทธ์ ๑.๗ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ

ด าเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ ๑.๘ สนับสนุนการน าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สู่การแก้ปัญหาการพัฒนาพ้ืนที่

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ ๑.๙ ขยายงานด้านวิจัยและการบริการวิชาการ สนองตอบความต้องการของภาค

ธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๑.๑๐ สร้างความเป็นเลิศหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและรูปแบบออนไลน์  
กลยุทธ์ ๑.๑๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ๑ หน่วยงาน ๑ 

ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
กลยุทธ์ ๑.๑๒ สร้างความเป็นเลิศและสร้างรายได้จากบริการทางวิชาการ  
กลยุทธ์ ๑.๑๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น ตาม

นโยบายรัฐบาล การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
กลยุทธ์ ๑.๑๔ ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนานักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน 
กลยุทธ์ ๑.๑๕ ยกระดับการส่งเสริมท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่  
กลยุทธ์ ๑.๑๖ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่บริการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
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กลยุทธ์ ๑.๑๗ พัฒนาขุมก าลังวิชาการที่ยอมรับของชุมชนและสังคมสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ใน
รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างวิชาชีพ 

กลยุทธ์ ๑.๑๘ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ  

กลยุทธ์ ๑.๑๙ เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ชุมชน ท้องถิ่นในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

กลยุทธ์ ๑.๒๐ เพ่ิมเครือข่าย การผลิตบัณฑิต การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ร่วมกับชุมชน
และท้องถิ่นตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ ๒.๑ สร้างคุณภาพการผลิตบัณฑิต การพัฒนาครู การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาระบบกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการด้วยผลงานการรับใช้สังคม การ
พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ ๒.๓ สร้างหลักสูตรระยะสั้น และระบบสะสมหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคอุบัติใหม่  

กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น และระบบสะสมหน่วยกิต 
ผู้เรียนสอดคล้องนโยบายพัฒนาคุณภาพคน  

กลยุทธ์ ๓.๒ พัฒนางานรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว  
กลยุทธ์ ๓.๓ เพ่ิมขีดความสามารถการสร้างและน าผลงานวิจัยแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ ๓.๔ ระดมทรัพยากรงานวิชาการพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์สะสมหน่วยกิตการ

เรียนการสอนได้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ ๓.๕ กระตุ้นให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

ร่วมกับท้องถิ่น   
กลยุทธ์ ๓.๖ เพ่ิมเป้าหมายการรับผู้เรียน ด้วยความโดดเด่นในการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ท้องถิ่น มีคุณภาพ ค่าเล่าเรียนถูก และสามารถกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ และการคมนาคมสะดวก  
กลยุทธ์ ๓.๗ ยกระดับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนด้วยค่ายบูรณาการ

ศาสตร์เสริมทักษะวิชาการ  
กลยุทธ์ ๓.๘ เพ่ิมมาตรการพัฒนาทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
กลยุทธ์ ๓.๙ พลิกฟ้ืนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถาบัน รองรับกระบวนการรับ

นักศึกษาและเสริมความรู้ทักษะก่อนเข้าศึกษา  
กลยุทธ์ ๓.๑๐ หลีกเลี่ยงอุปสรรคการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ด้วยการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และพัฒนงานประจ าด้วยเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ ๓.๑๑ สร้างคุณภาพหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงาน  
กลยุทธ์ ๔.๑ ปลดล็อค ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัวและเอ้ือ

ต่อการท างาน 
กลยุทธ์ ๔.๒ การน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  



24 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

กลยุทธ์ ๔.๓ เพ่ิมมาตรการการประเมิน ก ากับติดตาม การประเมินธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ๔.๔ เพ่ิมช่องทางการสร้างขวัญก าลังใจความมั่นคง ความก้าวหน้าในต าแหน่งและ
อาชีพของบุคลากร  

กลยุทธ์ ๔.๕ ระบบการประเมิน ก ากับติดตาม การประเมินธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีทันสมัยที่เกิดข้ึนท าให้เอ้ือต่อการบริหารงาน  

กลยุทธ์ ๔.๖ สร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ของอาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  

กลยุทธ์ ๔.๗ เพ่ิมมาตรการสร้างระบบการบริหารบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรม และ
ผลลัพธ์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กลยุทธ์ ๔.๘ ทบทวนความมั่นคง ความก้าวหน้าในต าแหน่งและอาชีพของบุคลากรให้มี
มาตรการที่สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

กลยุทธ์ ๔.๙ ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารบุคลากรเน้นสมรรถนะ ส่งเสริมสุขภาวะ
และขวัญก าลังใจบุคลากร  

กลยุทธ์ ๔.๑๐ เพ่ิมขีดความสามารถให้บุคลากรได้พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ร่วมกับชุมชน
เพ่ือน าผลงานสร้างความมั่นคงในต าแหน่งวิชาการและต าแหน่งที่สูงขึ้น  

กลยุทธ์ ๔.๑๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ตามทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  
กลยุทธ์ ๔.๑๒ ทบทวนระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการเข้า

ศึกษาต่อของผู้เรียน  
กลยุทธ์ ๔.๑๓ ปรับปรุงระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้รับบริการ  
กลยุทธ์ ๔.๑๔ ปรับปรุงกลไกระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ เพ่ือการ

พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ ๔.๑๕ แก้ไข ปรับปรุง การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อ

ผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
กลยุทธ์ ๔.๑๖ ปฏิรูประบบการบริการของหน่วยงาน ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเอ้ือต่อการ

บริหารงาน  
กลยุทธ์ ๔.๑๗ ยกระดับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็น

เลิศ 
กลยุทธ์ ๔.๑๘ พัฒนาความเข้มแข็งอาจารย์ด้านวุฒิการศึกษา ด้านต าแหน่งทางวิชาการ และ

การเผยแพร่ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
กลยุทธ์  ๔.๑๙ เพ่ิมมาตรการการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้

ความสามารถ และทักษะเฉพาะทาง  
กลยุทธ์ ๔.๒๐ เพ่ิมมาตรการสนับสนุนการศึกษา การขอต าแหน่งทางวิชาการ และการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
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๓.๑.๗ ตัวช้ีวัด   
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการด าเนินพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้สู่การ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่นสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน หรือ

บริการวิชาการ เพ่ือสร้างมูลค่า สืบสาน ต่อยอด การพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่โดยเฉพาะ

โรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเปราะบาง และโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จในการผลิตครูระดับปริญญาตรีผู้สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้น learning 
outcome ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (impact) การประเมินวัดผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างน้อย ๒ ชิ้น/ปี 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วมพัฒนา มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ได้รับการยอมรับจากผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วมพัฒนา 
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ 

(CWIE) 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ (OBE) ต่อหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง

ทั้งหมด  
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ระดับความส าเร็จในการปลดล็อค ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์ภายในของ

มหาวิทยาลัยให้คล่องตัวและเอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบประเมินและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศการ

ด าเนินงานธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมิน

บุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนชั้นสูงของ

มหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มี
จุดเน้น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ระดับความส าเร็จในส่งเสริมการด าเนินการของคณะ/มหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัด

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 
ตัวชี้วัดที่  ๒๔ ระดับความส าเร็จการด าเนินงานการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ของ มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ ระดับความส าเร็จในการยกระดับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ระดับความส าเร็จในส่งเสริมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

ระบบ EdPEx 
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๓.๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 
ตาราง ๑ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

๑. วิจยัสร้างองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมบูรณา
การ การบริการ
วิชาการ และ
ศิลปะวัฒนธรรม 
สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 
และชุมชนอื่น 

   

๑. พันธกจิ
สัมพันธ์เพื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น
อย่าง
สร้างสรรค์ 

๑.๑ เพื่อพัฒนา
งานวิจัย 
นวัตกรรม 
องค์ความรู้สู่
การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
อย่าง
สร้างสรรค์ 

๑.๑ บูรณาการ
งานวิจัยสูก่ารเรียน
การสอนและการ
บริการวิชาการแก่
สังคม ท้องถิ่น ด้วย
เทคโนโลยี  

๑.๒ พลิกฟื้นการน า
ผลงานวิจัย
แก้ปัญหาตาม
ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น  

๑.๓ ขยายงานการ
สนับสนุนการวิจยั
พัฒนางานทุกพันธ
กิจ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
ด้วยการแสวงหา
รายได้ที่
หลากหลาย
ช่องทาง 

๑.๔ พลิกฟื้นการน า
ผลงานวิจัยไปใช้

๑. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนิน
พัฒนางานวิจยั 
นวัตกรรม องค์
ความรู้สู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

(๑.๑) ร้อยละของ
งานวิจัยที่บูรณา
การศาสตร์หรือ
ด าเนินการร่วมกับ
ภาครัฐ/เอกชน/
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนงานวิจัย
ทั้งหมด   

(๑.๒) ร้อยละของ
จ านวนเงินทุนการ
วิจัยจากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมต่อ

๓ 
 
 

 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- ๑,๐๒๐,๐๐๐ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

โครงการบริหารจัดการงานวิจยัและ
ขับเคลื่อนงานวิจัย 

- ๑,๔๘๐,๐๐๐ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยใน
ชั้นเรียนส าหรับบุคลากรในคณะครุ
ศาสตร์ (วิชาการ) 

- ๖๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
การวิจยั นวัตกรรม และองค์ความรู้สู่
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ (วิชาการ) 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริมคุณภาพ
วารสารวิชาการดา้นการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อไปสู่มาตรฐาน
ระดับ TCI๑ 

- ๑๐๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

- ๑๕,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการวารสารเกษตรพระวรุณ - ๓๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิชาการบุคลากรคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

- ๑๕,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

ประโยชน์และ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

๑.๕ เพิ่มมาตรการน า
ผลงานการรับใช้
สังคมขอต าแหน่ง
ทางวิชาการตาม
สถาบันการศึกษา
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

๑.๖ ขับเคลื่อนการน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์และ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติตาม
นโยบายการสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ชุมชน  

งบประมาณ
งานวิจัยทั้งหมด   

(๑.๓) ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่
สามารถแกป้ัญหา
ของชุมชนและ
สังคมในพื้นที่ต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด   

(๑.๔) ร้อยละของ
ผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคมต่อ
จ านวนผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด  

(๑.๕) ร้อยละของ
บทความวจิัยที่ได้
การอ้างอิงต่อ
จ านวนบทความ
วิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งหมด  

 
๒๕ 

 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๒๕ 

โครงการพัฒนางานวิชาการและ
งานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์คณะวิทยาการ
จัดการ 

- ๖๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการเครือข่ายทางวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี(AUCC) 

๖,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม บูรณาการสู่การเรียนการ
สอนและการพัฒนาชุมชน 

- ๓๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม
การสอนออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่าย 

- ๒๐,๑๕๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมการวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการบูรณาการวิชาการวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมและชุมชน 

- ๗๕,๑๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการไหว้ครู - ๓,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทความ
วิจัยและบทความวิชาการสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ๓๒,๖๕๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน 

- ๒,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการน าเสนอผลงานวิจัยดา้น 
สิ่งแวดล้อม นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 

- ๓,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการ ๑ สาขา ๑ โรงเรียน ๑ 
นวัตกรรม ครูชีววิทยาอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ๑๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอยา่ง
สร้างสรรค์ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับการพัฒนาทอ้งถิ่นอยา่ง
สร้างสรรค์ กิจกรรมที่ ๑ กจิกรรม
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยสูก่ารพัฒนาทอ้งถิ่นอยา่ง
สร้างสรรค์ 

- ๑๖,๔๙๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
งานวิจัยเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 

- ๔๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงการบริการวิชาการสาขาการ
จัดการกีฬา 

- ๓๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมคัดลายมือสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

- ๑๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการวิจัย “รูปแบบองค์ความรู้ใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ในจังหวัดมหาสารคาม 

- ๑๕,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมงานวิจัยให้มีคุณภาพ 
"การประชุมวิชาการระดับชาติการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" 

- ๕๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย - ๓๓,๔๙๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการสัมมนาจุดประกายความคิด 

สร้างบัณฑิตนักวิจัย 
- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

    โครงการระบบนวัตกรรมทางสังคม
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ผู้สูงอายุอยา่งครบวงจร 

     ๑๖๕,๐๐๐  
 

- คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

    โครงการการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการผลผลิตมะมว่งมหาชนก
มาตรฐานส่งออกแบบครบวงจรส าหรับ
เกษตรกรมือใหม ่

     ๑๓๗,๐๐๐  
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

    โครงการส่งเสริมหมู่บ้านการเพาะเลี้ยง
กบนาครบวงจรเพื่อการค้าและอนุรักษ์
พันธุ์กบนา 

     ๑๖๕,๐๐๐  
 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

    โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
มัดหมี่สู่ตลาดออนไลน์บนฐาน
เอกลักษณ์ของชุมชนอยา่งครบวงจร 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

    โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อัญชัน
แห้งโดนสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
"TARA BLUE PEA" มาตรฐาน อย. 

     ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

    โครงการต่อยอดการผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มะระขี้นกและ
สมุนไพรอินทรีย์ในระบบ Smart 
Farming เพื่อสร้างรายได้เสริมอย่าง
ยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๖๔,๐๐๐  
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

    โครงการ HUG Model นวัตกรรม
ป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนใน
พื้นที่ต้นแบบ ภายใต้การส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

     ๗๐๐,๐๐๐  
 

- คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

    โครงการการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรแบบมืออาชีพใน
การท าผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อ
ทดแทนยาสัตว์ในชุมชนต าบลเลิงใต้ 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

    โครงการการขับเคลื่อนชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรมท้องถิ่น  

  ๑,๐๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

    โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่
ชุมชน 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

    โครงการการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร
ด้านการตลาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม  
อีคอมเมิร์ช และโซเชียลมีเดีย ส าหรับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผกัและแปร
รูปมะม่วงมหาชนกเพือ่การส่งออก 

     ๑๑๒,๐๐๐  
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

    โครงการพัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ า และปุย๋
คุณภาพสูงจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

    โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการ
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ  

     ๒๒๕,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

    โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อให้บริการ
ชุมชนท้องถิ่น 

     ๑๓๙,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

    โครงการนวัตกรรมห้องอบสมุนไพร
ระบบอัตโนมัต ิ

     ๑๗๐,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

    โครงการการเพิ่มรายได้ด้วยระบบ
กระชังดักปลาแบบอควาโปนิกส์
ส าหรับชุมชนเส่ียงภัยน้ าท่วม 

     ๓๖๐,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

    โครงการระบบเจ้าโคตร : การ
ประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันการ
ทะเลาะววิาทในชุมชนของวยัรุ่นอีสาน
ในยุคดิจิทัล 

     ๓๐๐,๐๐๐  
 

- คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

    โครงการรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการใช้พิธีกรรมทางศาสนาใน
การแก้ปญัหาการติดสุรา กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลภารแอ่น 
อ.พยัคฆภูมพิิสัย จ.มหาสารคาม 

     ๒๐๐,๐๐๐  
 

- คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

    โครงการระบบเครื่องกรองน้ าแร่
เคลื่อนที่การไหลหมุนเวียนเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคในชุมชน 

     ๓๖๐,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

    โครงการการสร้างนาฏยลักษณ์เพื่อการ
แสดงในประเพณี ฮีต ๑๒ ส าหรับ
ชุมชน 

     ๒๘๐,๐๐๐  
 

- คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

๑.๒ เพื่อพัฒนา
งานบริการ
วิชาการบน
พื้นฐานความ
ต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น
สู่ความ
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

๑.๗ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในการ
วางแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่และ
ด าเนินการตาม
พันธกิจและ
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย  

๑.๘ สนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ สู่การแก้ 
ปัญหาการพัฒนา
พื้นที่ท้องถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน  

๑.๙ ขยายงานด้าน
วิจัยและการ
บริการวิชาการ 
สนองตอบความ
ต้องการของภาค
ธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๑.๑๐ สร้างความเป็น
เลิศหลักสูตรและ
ระบบ การจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ  
ของผู้เรียน และ
ตลาดแรงงานใน

๒. ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนางาน
บริการวิชาการบน
พื้นฐานความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นสู่ความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

(๒.๑) ร้อยละของ
โครงการหรือ
กิจกรรมที่บุคคล 
ชุมชนหรือ
หน่วยงานในพื้นที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/
ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของ
ชุมชน สังคม/การ
น้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การ
ปฏิบัติต่อโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อ
แก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้
ของชุมชน สังคม/
การน้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การ
ปฏิบัติทั้งหมด   

๓ 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ท้องถิ่น 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาทักษะอาชีพผา่น Social Media 
และการสร้าง Story 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมด้วยนวัตกรรมทางธุรกิจและสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่า  
เพิ่มและเพิ่มรายได้แก่ชุมชนและสังคม 

- ๓๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน - ๒๐,๐๐๐ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดกลุ่มมหาวิทยาลยัราช
ภัฏภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

- ๒๐,๐๐๐ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ 

- ๕๐,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑ 
สาขา ๑ โรงเรียนเครือข่าย "พลศึกษา
บริการวิชาการสู่ชุมชน" 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการเกษตรอาสาพัฒนาชุมชน - ๑๕,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการค่ายสัตวศาสตร์อาสา - ๒๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจภายใต้กิจกรรม
เตรียมความพร้อมบริการวิชาการและ
พัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๒๘,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

รูปแบบหลักสูตร   
ระยะสั้นและรูปแบบ
ออนไลน์  

๑.๑๑ สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น ๑ 
หน่วยงาน ๑ 
ชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา 

๑.๑๒ สร้างความเป็น
เลิศและสร้าง
รายได้จากบรกิาร
ทางวิชาการ  

(๒.๒) ร้อยละของ
โครงการด้านบริการ
วิชาการหรือโครง 
การที่ตอบสนองการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านภูม ิ
ศาสตร์และสิ่ง 
แวดล้อม สังคมต่อ
จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ
ทั้งหมด (*จ านวน
โครงการต้องไม่น้อย
กว่าปีที่ผา่นมา) 

(๒.๓) จ านวนหลักสูตร
ระยะสั้นที่เกิดจาก
การบริการวิชาการ
ของชุมชนต่อ
จ านวนโครงการ
บริการวิชาการของ
ชุมชนทั้งหมดไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
(*จ านวนโครงการ
ต้องไม่น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา) 

(๒.๔) ร้อยละของ
ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนา/การจัด
กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่องต่อจ านวน

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสาหกจิ
ชุมชน 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย - ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมสู่
ชุมชน 

- ๓,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

- ๓,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ๔๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการค่ายอาสาครูบรรณารักษ์ฯ - ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการขับเคลื่อนคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การ
เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาชุมชน 

- ๔๐๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงการค่ายครูสังคมอาสาพัฒนา
โรงเรียน 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ สาขาวิชา ๑ 
นวัตกรรมของครูเคมีศึกษา 

- ๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการบริการวิชาการในโรงเรียน
และชุมชน 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์การ
กีฬาสู่อาชีพ 

- ๗๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

- ๑๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 ชุมชนที่
มหาวิทยาลัยเขา้
ร่วมการพัฒนา
ทั้งหมด ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๕๐ 

(๒.๕) จ านวนเงินจาก
ภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่
ต่อจ านวน
งบประมาณ
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 

๑๐ 

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล
เบื้องต้น 

- ๘๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการบริการวิชาการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 โครงการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ วจิัย และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ๔๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการการจัดการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน โดย
นักศึกษา ป.ตรี ภาค กศ.บป. 

- ๖๔,๒๔๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์              
สู่ท้องถิ่น 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ๑ สาขา ๑ 
นวัตกรรม สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และภาษาไทย 

- ๓๖,๖๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการวิศวกรรมอาสาบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
"ชลไพล" ของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้
ปลูกและแปรรูปสมุนไกรต าบลหนองคู 
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

     ๓๓๐,๐๐๐  
 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

    โครงการการพัฒนาขีดความสามารถ
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม 

     ๓๓๐,๐๐๐  
 

- ส านักบริการวิชาการ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

    โครงการ "สวนปา่ เห็ดธรรมชาติ"  
เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง 
ทางอาหารในชุมชนบา้นหนองหิน 
ต าบลหัวดง อ าเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๖๕,๐๐๐  
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

    โครงการส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

     ๗๐๐,๐๐๐  
 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

    โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพเพือ่ส่งเสริมภูมิปัญญาสมุนไพร
จังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๖๕,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

    โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

     ๒๗๕,๐๐๐  
 

- ส านักบริการวิชาการ 
 

    โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น 
เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกจิร่วมในชุมชน
เชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน 

     ๓๓๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

    โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดสู่
มาตรฐาน OTOP ของวิสาหกิจชุมชน
บ้านโนนทัน ต าบลกุดปลาดกุ  
อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

    โครงการการยกระดับกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนกระเป๋าสายทอง บ้านลาด  
ต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชยั  
จังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

    โครงการการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการ
สร้างรายได้แก่ตนเองและชุมชน ต าบล
ก้ามปู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

    โครงการการสริมศักยภาพการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของอ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

    โครงการการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติของต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

    โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมมัดหมี่สู่
ตลาดสากลของกลุ่มวิสาหกิจชุ่มชนผ้า
ไหมมัดหมี่ อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

    โครงการ "ตลาดนัดสีเขียว เครือข่าย
เกษตรกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม" 

     ๒๓๘,๐๐๐  
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรเพื่อผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากปอเทืองครบวงจรเพื่อสร้างรายได้
และเศรษฐกิจชุมชน ต าบลเสือโก้ก 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

    โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการท า
แปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัด
มหาสารคาม 

     ๑๓๕,๐๐๐  
 

- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

    โครงการฟาร์มเห็ดวิศวะเพือ่การสร้าง
รายได้แก่ตนเองและชุมชน ต าบลขาม
เรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

     ๒๒๕,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

    โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตปลา
ส้ม บ้านหวันองคู ต าบลเขวาไร่ อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

     ๒๒๕,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

    โครงการการพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ต้นทุนและความคุ้มค่าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นอยา่ง
สร้างสรรค์ ต าบลโนนราษี อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๓๕,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

    โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การอบแห้งกกด้วยเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบ
เพื่อน าผลงานวิจยัแกป้ัญหาตามความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนทอ้งถิ่น บ้าน
แพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

    โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ หมู่บา้น 
โนนสง่า ต าบลหนองกุง อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

     ๒๒๕,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

        

38 



39 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

    โครงการแปรรูปพืชผักปลอดภัยเพื่อ
สุขภาพ 

     ๒๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

    โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วย
วัฒนธรรมอาหาร 

     ๒๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

    โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรขับเคลื่อน "มหาสารคามเมือง
สมุนไพร'' 

     ๓๖๐,๐๐๐  
 

- ส านักบริการวิชาการ 
 

    โครงการการพัฒนาผ้าทอมือและการ
ย้อมสีธรรมชาต ิ

     ๓๖๐,๐๐๐  
 

- ส านักบริการวิชาการ 
 

    โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคี
เครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
ขยายผลระดับต าบลเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร 

  ๑,๑๐๕,๐๐๐  
 

- มหาวิทยาลัย 
 

    โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 

     ๙๐๐,๐๐๐  
 

- มหาวิทยาลัย 
 

    โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
การขยายผลการพัฒนาสังคมและ
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 

     ๕๙๕,๐๐๐  
 

- มหาวิทยาลัย 
 

๑.๓ เพื่อการบูรณา
การศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การ
เรียนการสอน 
หรือการบริการ
วิชาการที่ส่งเสริม
การสร้างมูลค่า 
สืบสานต่อยอด 

๑.๑๓ เพิ่มประสิทธ ิ 
ภาพการท านุบ ารุง
และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมพื้น  
ถิ่นตามนโยบาย
รัฐบาล การสร้าง
ความเข้มแข็งให้  
ชุมชน  

๓. ระดับความส าเร็จใน
การบูรณาการศิลปะ
และวัฒนธรรมสู่การ
เรียนการสอนหรือ
บริการวิชาการ เพือ่
สร้างมูลค่า สืบสาน 
ต่อยอดการพัฒนา
องค์ความรู้ ภูมิ

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียน  
การสอนกับการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความเป็นครูสู่การอนุรักษ์ความเป็นไทย 
(วันส าคัญ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ีประจ าปี ๒๕๖๖ 

- ๒,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
อย่างยั่งยืน 

๑.๑๔ ขยายความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
กับหน่วยงานภาย 
นอกทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ชุมชน   
ท้องถิ่นในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีรายได้
ระหว่างเรียน 

๑.๑๕ ยกระดบัการ
ส่งเสริมท านุบ ารุง
และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมพื้น
ถิ่นด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่  

ปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

(๓.๑) ร้อยละของ
หลักสูตรที่บูรณา
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมสู่การ
เรียนการสอนหรือ
บริการวิชาการ    
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๗๐ 

(๓.๒) ร้อยละของ
ชุมชนท้องถิ่นที่มี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อสร้าง
มูลค่า/สืบสาน/
รักษา/ต่อยอด/การ
พัฒนาองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ต่อชุมชนท้องถิ่น
ทั้งหมดที่
มหาวิทยาลัยรว่ม
พัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

(๓.๓) ร้อยละของ
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่

 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๖ 

- ๑๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : น้อม
วันทาบูชาครู (พิธีไหว้ครู) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๖ 

- ๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการเสริมสร้างความเป็นครูสู่การ
อนุรักษ์ความเป็นไทย (วันส าคัญ) วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และวันเข้าพรรษา 
ประจ าป ี๒๕๖๖ 

- ๒,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการเสริมสร้างความเป็นครูสู่การ
อนุรักษ์ความเป็นไทย (วันส าคัญ) วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่
แห่งชาติ) ประจ าปี ๒๕๖๖ 

- ๒,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ๒๗,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 โครงการแฟชั่นอีสานร่วมสมยั - ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 
 โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ - ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 
 โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- ๑๕,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ - ๘๒,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ

การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

- ๒๐๖,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อจ านวน
โครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐         
(*จ านวนโครงการ
ต้องไม่น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา)  

(๓.๔) ร้อยละของแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา/สืบสาน  
/ต่อยอด/การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๔๐ 

(๓.๕) จ านวนสะสม
ของโครงการที่
สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม/สร้าง
รายได้จากการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒน-
ธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน การวจิัยกบัการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 

- ๖๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการทางสังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม - ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 โครงการจัดการความรู้ควบคู่กับการบูร
ณาการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- ๓,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 โครงการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมพื้นถิ่น 

- ๔๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณา
การเรียนการสอนกับการวิจยั การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ เเละส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๖ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาบุคลากร 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย 

- ๓๙,๔๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครู
คณิตศาสตร์ 

- ๒๐,๓๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนมวยไทยกับการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ๒๙,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมนาฏศิลป์
อีสานร่วมสมัย 

- ๓๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 โครงการผลสัมฤทธิ์มาตรฐานด้าน
นาฏศิลป์ไทย 

- ๒๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการ Fantasy Make up - ๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการวิพิธทัศนา - ๒๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการผลสัมฤทธิ์ทางนาฏศิลป์
พื้นบ้านอีสานอนุรักษ ์

- ๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
: พิธีไหว้ครูและพิธีอญัเชิญสิงห์ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมอีสานรับขวญั 
ค าแพง สาขาวิชาการประถมศึกษา 

- ๑๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิง
พื้นที่ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสังคมศึกษาสัมพันธ ์ - ๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการศึกษาดูงานทางศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของครูเคมี 

- ๑๑,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการนวดและสุคนธบ าบัด ส าหรับ
นักกีฬาอาชพี 

- ๗๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสาขาวิชาการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นกับชุมชนร่วมในการส่งเสริม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างมูลค่า/สืบสาน/รักษา/ต่อยอด/
การพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อชุมชนท้องถิ่น 

- ๙,๒๒๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย (บริหาร) 

- ๑๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการบูรณาการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน และบริการวิชาการแก่ชุมชนที่
ส่งเสริมการสร้าง มูลค่า สืบสานต่อยอด 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน โดย
นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกต ิ

- ๓๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการสัมมนาสังคมศึกษา - ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

     ๒๗๕,๐๐๐  
 

- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    โครงการส่งเสริมศักยภาพและอัตลกัษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวบนฐานศิลปวัฒน-
ธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นต าบลบวัมาศ 

     ๒๗๕,๐๐๐  
 

- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

    โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเมืองเตาเป็นชุมชนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

     ๒๗๕,๐๐๐  
 

- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

  ๑.๔ เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูล
ชุมชนที่
ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑๖ พัฒนา
ฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่บริการที่
ครอบคลุมพื้นที่ 

๔. ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลชุมชน
ท้องถิ่น 

 

๓ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภฏั (โครงการพัฒนา
กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การ
พัฒนาท้องถิ่น Rajabhat University 
Dataset Framework) 

  ๑,๕๐๐,๐๐๐  
 

- กองนโยบายและแผน 
 

  ๑.๕ เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนในพื้นที่
โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาด
เล็ก กลุ่ม
เปราะบาง และ
โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชด าริ 
รวมทั้งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ
ประชากรทุกกลุ่ม
ทุกช่วงวัยในพื้นที ่

๑.๑๗ พัฒนาขุมก าลัง
วิชาการที่ยอมรับ
ของชุมชนและ
สังคมสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่
ในรูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้น หลกัสูตร
ออนไลน์ หลักสูตร
เสริมสร้างวิชาชีพ 

๑.๑๘ ปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอนเน้น
สมรรถนะ วิชาชพี 
ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ ๒๑ และ
คุณลักษณะ ๔ 
ประการ ที่
ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา
ประเทศ  

๑.๑๙ เพิ่มเครือข่าย
ความร่วมมือทาง

๕. ระดับความส าเร็จ
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในพื้นที่
โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก กลุ่ม
เปราะบาง และ
โรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ รวมทั้ง
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชากร
ทุกกลุ่มทุกชว่งวัยใน
พื้นที่ 

(๕.๑) คะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา (O-NET) 
ของโรงเรียนในกลุ่ม
ที่มีคะแนนทดสอบ
น้อยที่สุดร้อยละ 
๒๐ ล่างในพื้นที่
บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
ต่อปี 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ สาขาวิชา ๑ 
นวัตกรรม 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการแนะแนวนกัศึกษา - ๒๐๐,๐๐๐ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรชวน
น้องเรียนฟิสิกส์ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาบทเรียนปฏบิัติการ
วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ยุคดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็กในจังหวัดมหาสารคาม 

     ๑๘๘,๐๐๐  
 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
 

โครงการการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนร้อย
แก่นสารสินธุ ์

  ๑,๖๑๐,๐๐๐  
 

- คณะครุศาสตร์  
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

วิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่นในการ
ด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่
สังคม  

๑.๒๐ เพิ่มเครือข่าย 
การผลิตบัณฑิตการ
พัฒนานวัตกรรม 
องค์ความรู้ร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น
ตามเอกลักษณ์อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

(๕.๒) หลักสูตรการ
เรียนรู้ระยะสั้น เพื่อ
สร้างอาชีพให้กลุ่ม
เปราะบาง ได้แก ่
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้
พิการให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

(๕.๓) การพัฒนาให้ครู
ประจ าการทั่วไปมี
สมรรถนะ การ
จัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 
(active learning) 
ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะร้อยละ 
๑๐ ของครูในพื้นที่
บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม 

(๕.๔) เครื่องมือและสื่อ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เส้นทาง อาชีพและ
วิชาการโดยมุ่งเน้นที่
คุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

(๕.๕) อัตราการเรียน
ต่อระดับอุดมศึกษา
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชากรใน
พื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๕ ต่อป ี

๒ 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๕ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

๒. ผลิตและพัฒนา
ครูมืออาชีพตาม
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและ
ประเทศ 

 

๒. การผลิต
และพัฒนา
ครูมืออาชีพ 

๒.๑ เพื่อผลิตครู
ผู้สร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
อย่าง
สร้างสรรค์ 

๒.๑ สร้างคุณภาพ         
การผลิตบัณฑิต             
การพัฒนาครู            
การพัฒนานวัตกรรม 
องค์ความรู้ร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น และ
เครือข่ายการศึกษา
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๖. ระดับความส าเร็จใน
การผลิตครูระดับ
ปริญญาตรีผู้สร้าง
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 

(๖.๑) ร้อยละของ
หลักสูตรผลิตครูที่
ชุมชน/ผู้ใช้บัณฑิต/
องค์กร/โรงเรียน/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในชุมชน
มีส่วนร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

(๖.๒) ร้อยละของ
บัณฑิตใหม่ที่สอบ
ผ่านใบประกอบ
วิชาชีพครู ภายใน 
๑ ปี ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๑๐๐ 

(๖.๓) ร้อยละของ
นักศึกษาปีสุดท้าย  
ที่มีทักษะภาษา 
อังกฤษในระดับ B๑ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๕๐ 

(๖.๔) ร้อยละของ
นักศึกษาฝึกสอนที่
พัฒนานวัตกรรม

๓ 
 
 
 

 
 

๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

 
๓๐ 

 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 

โครงการพัฒนาคลังข้อสอบเตรียมสอบ
ใบประกอบวิชาชีพครูและสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการยกระดับคุณภาพ ๑ สาขา ๑ 
โรงเรียนเครือข่าย : การให้การศึกษา
ผู้ปกครอง 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(CEFR) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและภาษาไทย 

- ๓๒,๓๙๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
บูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อความยั่งยืน  
(๑ โรงเรียน ๑ สาขาวิชา ๑ นวัตกรรม) 

- ๑๘,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 

- ๑๐๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์บ่มเพาะ
คุณลักษณะบัณฑิตครูพลศึกษา 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
ชีววิทยา 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการ ๑ สาขา ๑ โรงเรียน ๑ 
นวัตกรรม 

- ๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร - ๒๑,๖๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญส าหรับ

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
- ๗๗,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาจีน 

- ๑๕,๔๗๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการบ่มเพาะนักศึกษา สาขาการ
สอนภาษาจีนเพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๕๖๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ 

(๖.๕) ร้อยละของ
กิจกรรมโครงการ   
ที่ส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาครูร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นไม ่  
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

 
 
 
 

๓๐ 

โครงการภาคสนามธรณีวิทยาและ
ดาราศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการนวัตกรรมสังคม - ๓๐,๓๔๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการภาคสนามธรณีดาราศาสตร์ - ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความ

มุ่งมั่นและรักในอาชีพครูฟิสิกส ์
- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการบูรณาการทักษะดิจิทัลในการ
สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เคมี 

- ๒๔,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬากบั
สถานประกอบการ 

- ๘๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ - ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาทักษะผู้น าแอโรบิก
ส าหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการการพัฒนาทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการ
คิดทางคณิตศาสตร์ และการสร้าง
นวัตกรรมในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๑๔๗,๘๗๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการการพัฒนานักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และแกป้ัญหาเพือ่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

- ๑๗,๒๖๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการการพัฒนานักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และแกป้ัญหาชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๑-๖ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑-๖ และเตรียมสอบวิชาชพีครู 

- ๕๙,๓๔๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาทักษะดจิิทัลและ
ภาษาอังกฤษ 

- ๑๘,๒๔๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการติดตามนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ฯ 

- ๗๖,๘๒๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการประกันคุณภาพและทวนสอบ
สาขา 

- ๙,๙๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการศึกษาดูงานด้านอุตุนยิมวิทยาฯ - ๔๗,๖๖๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ  ๓๑,๒๙๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของ

นักศึกษาครูตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- ๕๑,๔๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนานวัตกรรมและการวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู ้

- ๑๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดู
งานด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้

- ๘๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๓๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูสังคม
ศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านวิชาชีพครููส าหรับครู
สังคมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๖๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการวจิัยส าหรับครูสังคม
ศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสัมมนาการเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วย
นวัตกรรม 

- ๙,๕๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจยั
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดับชาติและ
นานาชาติส าหรับอาจารยแ์ละนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- ๙,๕๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ก าหนดหวัข้อวิจยัและการเขียนเค้า
โครงวิจัย ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ 

- ๙,๕๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

- ๑๒,๕๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีสู่การปรับปรุงหลักสูตรและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

- ๓๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจ ุ

- ๕๖,๖๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจ ุ

- ๕๖,๖๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (ปฐมนิเทศ ภาคเรียน ๒/
๒๕๖๕) รหัส ๖๑ (ค.บ. ๕ ปี) 

- ๔๔,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (ปฐมนิเทศ ภาคเรียน ๒/
๒๕๖๕) รหัส ๖๒ (ค.บ. ๔ ปี) 

- ๑๑๙,๐๖๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัตกิาร
สอนในสถานศึกษา (สัมมนากลางภาค 
ภาคเรียน ๒/๒๕๖๕) รหัส ๖๑               
(ค.บ. ๕ ปี) 

- ๒๑,๒๗๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัตกิาร
สอนในสถานศึกษา (สัมมนากลางภาค 
ภาคเรียน ๒/๒๕๖๕) รหัส ๖๒                
(ค.บ. ๔ ปี) 

- ๒๙,๔๗๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียน 
๒/๒๕๖๕) รหัส ๖๑ (ค.บ. ๕ ปี) 

- ๒๑,๒๗๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียน 
๒/๒๕๖๕) รหัส ๖๒ (ค.บ. ๔ ปี) 

- ๒๙,๔๗๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (Practicum) 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (ปฐมนิเทศ ภาคเรียน ๑/
๒๕๖๖) รหัส ๖๓ (ค.บ. ๔ ปี) 

- ๔๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (สัมมนากลางภาค ภาค
เรียน ๑/๒๕๖๖) รหัส ๖๓ (ค.บ. ๔ ปี) 

- ๓๒,๒๓๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียน 
๑/๒๕๖๖) รหัส ๖๓ (ค.บ. ๔ ปี) 

- ๓๒,๒๓๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
CEFR (B๑) 

- ๔๕,๖๔๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย เพื่อสอบใบประกอบ
วิชาชีพครูก้าวสู่ครูปฐมวัยมอือาชพี 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษา
พิเศษในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ในชุมชน 

- ๓๓,๔๙๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการเส้นทางสู่ครูมืออาชีพเพื่อการ
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพครูของสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 

- ๓๗,๙๖๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้โครงงานร่วมกับ 
STEM Education 

- ๑๘,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 
เร่ือง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ครู
คณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education 
๔.๐ 

- ๑๘,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจ ุ

- ๕๖,๖๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 

- ๑๖๘,๑๒๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่
การศึกษา 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครูและอบรมบรรจุครู
พลศึกษา 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชา
ภาษาไทย 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัล 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการติวสอบบรรจ ุ - ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- ๙๙,๘๔๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา 

- ๓๓,๔๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
สมรรถนะของสาขาวิชาเอก 

- ๖๗,๒๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครู และการสอบบรรจุ 

- ๓๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครูและการสอบบรรจุ
ราชการครู 

- ๕๒,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาเพือ่
สอบใบประกอบวิชาชพีครูและการ
สอบบรรจุ 

- ๒๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ สาขา ๑ 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ค่ายครูวิทย์
สานฝันปันความรู้สู่น้อง) 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการเส้นทางสู่ครูมืออาชีพสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (ตวิสอบใบประกอบ  
วิชาชีพครูและการสอบบรรจุ) 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพคร ู

- ๑๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และทักษะดา้นเทคโนโลยีของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
(B๑) ส าหรับนกัศึกษาครูเคมี 

- ๒๔,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนานักศึกษาครูเคมีเพื่อ
การสอบบรรจุรับราชการและการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพคร ู

- ๔๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

    โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกทกัษะ
นวัตกรรมสังคมนักศึกษาครู สู่ครู 
นวัตกรสังคม 

     ๒๕๐,๐๐๐  
 

- คณะครุศาสตร์ 
 

    โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ
บัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

     ๘๐๐,๐๐๐  
 

- คณะครุศาสตร์ 
 

    โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้คู่
การปฏิบัติงาน (SIL) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน ส่งเสริม 

     ๒๐๐,๐๐๐  
 

- คณะครุศาสตร์ 
 
 

    กระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพผา่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

    โครงการเผยแพร่บันทึกประวัติศาสตร์
ลักษณะการพจิารณา เมืองโกสุมพิสัย 
ว่าด้วยกฎหมายท้องถิ่น ร.ศ.๑๑๗-
๑๑๙ ผ่านการบูรณาการการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ 

๑๕๐,๐๐๐ - คณะครุศาสตร์ 

๒.๒ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนา
สมรรถนะของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
สู่ครูมืออาชีพ 

๒.๒ พัฒนาระบบกลไก
การเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการด้วยผลงาน
การรับใช้สังคม การ
พัฒนานวัตกรรม 
องค์ความรู้ร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น 

๗. ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ครู
มืออาชีพ 

(๗.๑) ร้อยละของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินงานส่งเสริม

๓ 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 

โครงการสนับสนุนการท าวจิัย การ
ตีพิมพ์ การพัฒนานวัตกรรมสู่ท้องถิ่น
ของนักศึกษาและอาจารย ์

- ๒๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการการพัฒนาบุคลากรสาขา
วิศวกรรมการจัดการ 

- ๒๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้า
ร่วมงานวิชาการ และการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

- ๓๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
ผลิตบทความทางวิชาการ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 การพัฒนาสมรรถนะ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐  

(๗.๒) ร้อยละของ
หลักสูตรระยะสั้นที่
ด าเนินการเพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
จ านวนหลกัสูตร 
(การจัดการศึกษาครู 
ค.บ.) ทั้งหมดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ 

(๗.๓) ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา้
รับการอบรมและน า
ผลจากการอบรมไป
ใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพหลังจาก
อบรมไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

(๗.๔) ร้อยละของ
หลักสูตรระยะสั้นที่
พัฒนาร่วมกับครู/

 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 

โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
สมรรถนะของสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

- ๓๘,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 

- ๖๖,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ด้านกีฬาส าหรับครูพลศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๕๙,๖๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร - ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาห้องเรียนพร้อมใช ้ - ๑๑๘,๗๗๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา 
- - คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการและงานวจิัย 

- - คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการและงานวจิัย 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

- ๑๒,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

- ๕๐,๐๐๐ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาอาจารย ์ - ๑๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการยกระดับศักยภาพเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองดีในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

     ๕๕๐,๐๐๐  
 

- คณะครุศาสตร์ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูประจ าการ
ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏให้เป็นมืออาชีพดา้นการจัดการ

     ๓๕๐,๐๐๐  
 

- คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

บุคลากรหรือ
สถานศึกษาในชุมชน
และด าเนินการต่อ
จ านวนหลกัสูตร
ระยะสั้นทั้งหมดไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

(๗.๕) ร้อยละของ
รายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่
เพิ่มขึ้นจากการ
อบรมหลักสูตรระยะ
สั้นที่ส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

 
 
 
 
 

 
๖ 

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
ในจังหวัดมหาสารคาม 
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะเด็กและ
เยาวชน ๔ ประการ ตามพระบรมรา
โชบาย เพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองและการอา่นออกเขียนได้ใน
ระดับประถมศึกษา 

     ๔๐๐,๐๐๐  
 

- คณะครุศาสตร์ 
 

 โครงการยกระดับคุณภาพครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีRMU-
TPD-SMCT 

     ๘๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 โครงการให้ความรู้และพัฒนา
กระบวนงานด้านการตรวจสอบภายใน
เป็นดิจิทัล ๕ มิต ิ

     ๑๕๐,๐๐๐  - หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ๒.๓ เพื่อพัฒนา
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหรอื
โรงเรียนร่วม
พัฒนาให้เป็น
ต้นแบบของ
โรงเรียนในพื้นที่
ในด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนฐาน
สมรรถนะและ  

๒.๓ สร้างหลักสูตร
ระยะสั้นและระบบ
สะสมหน่วยกิตเพื่อ
ส่งเสริมการสร้าง
รายได้ให้
มหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับ
มาตรการควบคุม
โรคอุบัติ  

๘. คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
มีนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เน้น 
learning outcome 
ของผู้เรียน และมี
การวัดผลกระทบ 
(impact) การ
ประเมินวัดผลผู้เรียน
ในโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อย่างน้อย ๒ ชิ้น/ป ี

๒ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับประถมศึกษาตอนต้นเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดจิตศึกษา 
 

     ๓๕๐,๐๐๐ 
 

- คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

     สร้างผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ๔ 
ประการตาม
พระบรมรา
โชบายดา้น
การศึกษา 

 ๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั
หรือโรงเรียนร่วม
พัฒนามีกระบวน 
การจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะ 
ที่ได้รับการยอมรับ
จากผลลัพธ์ผู้เรียน 

๑๐๐ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

     ๓๕๐,๐๐๐  
 

- คณะครุศาสตร์ 
 

 ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั
หรือโรงเรียนร่วม
พัฒนามี
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
สร้างผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ๔ 
ประการ ตามพระ
บรมราโชบายด้าน
การศึกษา 

๑๐๐ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสาธิต 
 

     ๘๐๐,๐๐๐  
 

- คณะครุศาสตร์ 
(โรงเรียนสาธิต) 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

๓. ผลิตบัณฑิต และ
พัฒนาก าลังคนให้
มีสมรรถนะ และ
ศักยภาพตาม
ความต้องการของ
ประเทศ มีทัศน- 
คติที่ดี และเป็น
พลเมืองดีในสังคม 

๓. การ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาสู่
ความเป็น
เลิศ 

๓.๑ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรที่
ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเชิง
พื้นที่ 

๓.๑ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรระยะสั้น 
และระบบสะสม
หน่วยกิต ผู้เรียน
สอดคล้องนโยบาย
พัฒนาคุณภาพคน  

๓.๒ พัฒนางาน
รองรับสังคม
ผู้สูงอายุทั้ง
หลักสูตรระยะสั้น
และหลักสูตรระยะ
ยาว  

๓.๓ เพิ่มขีด
ความสามารถการ
สร้างและน า
ผลงานวิจัย
แก้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น  

๓.๔ ระดมทรัพยากร
งานวิชาการพัฒนา
เป็นหลักสูตร
ออนไลน์สะสมหน่วย
กิตการเรียนการ
สอนได้ตลอดชีวิต  

๑๑. ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาหลัก 
สูตรตอบสนองต่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที ่

(๑๑.๑) ร้อยละของ
หลักสูตรที่ชุมชน 
องค์กร/หน่วยงานใน
พื้นที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาทั้ง
หลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-Degree) ต่อ
จ านวนหลกัสูตร
ทั้งหมด   

(๑๑.๒) ร้อยละของ
หลักสูตรเชิงพื้นที่ที่
เป็นประโยชน์และ
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเชิงพื้นต่อ
หลักสูตรทั้งหมดไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

(๑๑.๓) ร้อยละของ
หลักสูตรที่ส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะ
ต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ 

๓ 
 

 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ - ๑๕,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์
บัณฑิต 

- ๘,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพีทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 

- ๑๕,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 

- ๑๕,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที ่

- ๒๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหาร
บริหารธุรกิจสาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว 

- ๘,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการสนับสนุนและน าเสนอ
โครงงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามมาตรฐานและการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามมาตรฐานและการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

- ๓,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ 

- ๑๒,๕๙๐ คณะวิทยาการจัดการ 

 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 (๑๑.๔) ร้อยละของ
หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ 
CWIE/WILL ต่อ
จ านวนหลกัสูตร
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ 

(๑๑.๕) ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีรายวิชา
ในระบบสะสมหน่วย
กิตต่อจ านวน
หลักสูตรทั้งหมด   
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๕ 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประจ าป ี๒๕๖๖ 

- ๔,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรระยะสั้น และระบบ
สะสมหน่วยกิต ผู้เรียนสอดคล้อง
นโยบายพัฒนาคุณภาพคน  

- ๑๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตให้มี
สมรรถนะ คุณลักษณะ ๔ ประการ 
ตามพระราโชบาย และมีอาชีพที ่๒ 
สอดคล้องกับวิชาที่ศึกษาร่วมกบั
หน่วยงานในพื้นที ่(วิชาการ) 

- ๗๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรวงรอบ 
๒๕๖๗ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสัมมนานวัตกรรมการ
ประถมศึกษา 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

- ๒๘,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 

- ๑๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา 

- ๑๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 

- ๑๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการปรับปรุงหลักสูตร - ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 โครงการ บูรณาการการเรียนกับการ
สอน (WIL) สู่การฝึกปฏิบัติองค์การ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเชิงพื้นที่ของ
สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
และการบริหารการพัฒนา 

- ๒๒,๘๓๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร - ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 โครงการ บูรณาการการเรียนกับการ
สอน (WIL) สู่การฝึกปฏิบัติองค์การ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเชิงพื้นที่ของ
สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
และการบริหารการพัฒนา 

- ๒๒,๘๓๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

   โครงการยกระดับการเรียนการสอน
และการยกระดับการบริการวิชาการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ราชภฏัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

     ๕๐๐,๐๐๐  
 

- คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

   โครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน การวจิัย และการบริการ
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์กับ
การพัฒนาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม 
WIL 

     ๑๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

   โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โรงเรือนเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์
อัตโนมัติตามศาสตร์พระราชาสู่เกษตร
อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

     ๒๕๐,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

   โครงการเพิ่มขีดความสามารถ การบูร
ณาการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคามเพื่อความยั่งยืน 

     ๒๕๐,๐๐๐  
 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

๑๒. ระดับความส าเร็จ
ในการส่งเสริมการ
ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรในรูปแบบ 
(CWIE) 

๓ โครงการปรับปรุงหลักสูตร - ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ๑๓. ร้อยละของ
หลักสูตรบนฐาน
สมรรถนะ (OBE) 
ต่อหลักสูตรใหม่/
ปรับปรุงทั้งหมด  

๓ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาหลักสูตร - ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา

บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 
- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

    โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคามให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA 

  ๑,๒๕๐,๐๐๐  
 

- ฝ่ายวิชาการ 
 

๓.๒ เพื่อพัฒนา
ระบบกลไก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

๓.๕ กระตุ้นให้เกิด
การบูรณาการ
งานวิจัยสูก่ารเรียน
การสอนและการ
บริการวิชาการ 
ร่วมกับท้องถิ่น   

๓.๖ เพิ่มเป้าหมายการ
รับผู้เรียนด้วยความ
โดดเด่นในการเป็น
มหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่น มีคุณภาพ 
ค่าเล่าเรียนถูก และ
สามารถกูย้ืม

๑๔. ระดับความส าเร็จ
ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

(๑๔.๑) ร้อยละของ
หลักสูตรระยะสั้นที่
เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 
ชุมชนท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

(๑๔.๒) ร้อยละของ
หลักสูตรระยะสั้นที่
เทียบโอนผลการ

๓ 
 
 

๖๐ 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 

โครงการสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเกษตรราชภฏัทั่วประเทศ 

- ๖๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- ๒๓๐,๐๐๐ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการศึกษาดูงาน - ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ : ค่ายรักษธ์รรมชาติ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการนิเทศนักศึกษาและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

- ๓,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาได้ และ
การคมนาคมสะดวก  

เรียนในระบบสะสม
หน่วยกิตต่อจ านวน
หลักสูตรระยะสั้น
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

(๑๔.๓) ร้อยละของ
หลักสูตรระยะสั้นที่
มีผู้เรียนต่อจ านวน
หลักสูตรระยะสั้น
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

(๑๔.๔) ร้อยละของ
อาจารย์ที่พัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นต่อ
จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ 

(๑๔.๕) ร้อยละของ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรระยะสั้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 

๔ 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียน   
การสอนกับการบริการวิชาการการวิจยั 
และการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ๓๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการสนับสนุนและเสนอ
โครงงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรม 

- ๓,๖๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงการศึกษาดูงาน และการอบรม
การเขียน Resume เพื่อการท างาน
และสมัครงานในอนาคต 

- ๑๑,๑๒๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ๒๙,๙๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพอาจารย ์

- ๑๒,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

- ๔,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ปัจฉิมนิเทศ 

- ๙,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ และ
คุณลักษณะ ๔ ประการ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้า
เรียน 

- ๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กศ.บป. 

- ๓,๔๙๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ และ
คุณลักษณะ ๔ ประการ กศ.บป. 

- ๙,๕๕๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการอบรมโปรแกรมลาเท็กซ์ - ๖,๗๔๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

- - คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

    โครงการ RMU-Next Gen เพือ่พัฒนา
นักศึกษาสู่อาชีพเสริมโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕๐๐,๐๐๐  
 

- มหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม 
 

    โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (ผู้ด าเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ) สาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ 

      ๘๐,๐๐๐  
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

    โครงการพัฒนา Soft skill (วิศวกร
สังคม) 

     ๕๕๐,๐๐๐  
 

- กองพัฒนานักศึกษา 
 

    โครงการการพัฒนาทักษะ soft skill 
ด้วยกระบวนการวิศกรสังคมให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

     ๔๐๐,๐๐๐  
 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

๓.๓ เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

๓.๗ ยกระดับการ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษากอ่นเข้า
เรียนด้วยค่าย
บูรณาการศาสตร์
เสริมทักษะ
วิชาการ  

๑๕. ระดับความส าเร็จ
ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  
สู่ความเป็นเลิศ 

(๑๕.๑) ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ที่ได้

๓ 
 
 
 

๖๐ 
 
 
 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

- ๑,๘๗๒,๖๕๐ ส านักงานอธกิารบด ี

โครงการกีฬาและนันทนาการ - ๑,๔๙๐,๐๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา - ๑,๑๖๙,๕๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 
โครงการบริการและสวัสดกิาร
นักศึกษา 

- ๑๖๐,๐๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพงานกิจการนักศึกษา 

- ๑๗๙,๐๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

๓.๘ เพิ่มมาตรการ
พัฒนาทักษะภาวะ
ผู้น า ทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ 
และทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษ ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่  

๓.๙ พลิกฟื้นระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารสถาบัน
รองรับ
กระบวนการรับ
นักศึกษาและเสริม
ความรู้ทักษะก่อน
เข้าศึกษา  

๓.๑๐ หลีกเล่ียง
อุปสรรคการแพร่
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่ ด้วยการ
สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอนและ
พัฒนางานประจ า
ด้วยเทคโนโลย ี 

๓.๑๑ สร้างคุณภาพ
หลักสูตรและระบบ
การจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

งานท าในพื้นที่หรือ
ภูมิภาคต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๘๐ 

(๑๕.๒) ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามที่
เกณฑ์มหาวิทยาลัย
ก าหนดต่อจ านวน
นักศึกษาปีสุดท้าย 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๖๐ 

(๑๕.๓) ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์
ทักษะด้านดิจิทัล
ตามที่เกณฑ์
มหาวิทยาลัยก าหนด
ต่อจ านวนนกัศึกษา
ปีสุดท้าย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

(๑๕.๔) ร้อยละของ
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ี
นักศึกษามีส่วนรว่ม
ในการสร้าง

 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการพัฒนานักศึกษาและกจิการ
นักศึกษา 

- ๙๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการแนะแนวการศึกษา - ๓๕,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการเสริมสร้างความรู้และประกัน
คุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ ์ครั้งที่ 
๓๐ 

- ๓๐๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาทักษะเพือ่เตรียมความ
พร้อมส าหรับการท างานอย่างมืออาชีพ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม ่ - ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ คณะวิทยาการจัดการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๖ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการ
ท างาน เพื่อเสริมการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติงานจริง (สหกจิศึกษา/
WIL/CWIE/OBE/Start up) 

- ๓๗,๖๘๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสาร
องค์กรคณะวิทยาการจัดการ 

- ๕๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการสนับสนุนพัฒนาระบบ
สารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษาให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ๒๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

นวัตกรรม โครงงาน
หรืองานวิจยั/บูรณา
การศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อ
จ านวนหลกัสูตร
ทั้งหมด ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

(๑๕.๕) ร้อยละของ
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ีมี
ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร - ๓๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการจัดการความรู ้ - ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
ประจ าป ี๒๕๖๖ 

- ๔๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดอนปู่ตา 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

- ๓๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ ๓ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการแนะแนวการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๒๕,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการสร้างแรงจูงใจด้านการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ 

- ๘๐,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

โครงการพัฒนาคลังข้อสอบวัดระดับ
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR 

- ๓๐,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

โครงการพัฒนาดิจิทัล (IC๓) ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
ภาษาไทย 

- ๓๕,๔๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ผ่านการจัดกจิกรรมทางคณิตศาสตร์สู่
ครูมืออาชีพ 

- ๔๒,๘๗๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 

- ๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 

- ๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 

- ๔๒,๕๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- ๔๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและ
วิชาชีพนกัศึกษา 

- ๗๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการเปิดโลกทัศน์สัตวบาล
สมัครเล่นสู่นักสัตวบาลมืออาชีพ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทาง
สัตวศาสตร์ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๓๕,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่ชุมชน 

- ๕,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิ
เมชัน่ 

- ๕๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้
สาขาวิชาการตลาด 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิตสาขาวิชา
การตลาด 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาชีพนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

- ๒,๕๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการการเตรียมความพร้อมนกัศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖๖ 

- ๔๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการแนะแนวสัญจรสัมพันธ์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

- ๔๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

- ๖,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

- ๕,๗๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการแนะแนวการศึกษาส าหรับ
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิห์ลักสูตร
นิเทศศาสตร์ 

- ๘,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
นักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

- ๔,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

- ๒,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการบริการวิชาการเคมีสัญจร - ๙,๕๒๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการศึกษาดูงาน - ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพี่พบน้อง - ๖,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ฯ 

- ๓,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

- ๑๖,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการเชื่อมสัมพันธ์กีฬาและวิชาการ
ชีววิทยาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๙ 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการปัจฉิมนิเทศ - ๒,๖๒๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาบุคลากรตามสาขา
วิชาชีพ 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา 

- ๒,๘๕๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ : ศึกษาดูงานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นกัศึกษา 
ร้อยใจน้องสู่ขวัญพี ่

- ๓,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา : 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจวัด
สารมลพิษทางอากาศ 

- ๓,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม ่

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ 
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
หลักสูตรสถิติประยุกต ์

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการบูรณาการและการถ่ายทอด
ความรู้และงานวจิัยทางสถิติสู่การ
บริการวิชาการชุมชน 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู ้(KM) ทางสถิต ิ

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรม
เสริมทักษะทางสาธารณสุขกอ่นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนกัศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 

- ๒๓,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการ “ปฐมนิเทศปรับพื้นฐานทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาตาม
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสมต่อ
การให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทุกชว่งวัย
ผ่านสื่อสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการสัมมนานักศึกษาและครูพี่
เล้ียงจากสถานฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ - ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

- ๒๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
(Digital Literacy) ของนักศึกษา
สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

- ๒๖,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษา
ต่อส าหรับนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน 

- ๒๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการสาธารณสุขชุมชนในงาน
โภชนาการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน 
โรงเรียนนานกเขียด ต.หนองปลิง อ.
เมือง จ.มหาสารคาม 

- ๒๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการวิทยากรท้องถิ่น - ๒๕,๒๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
สมรรถนะของสาขาวิชาชีววิทยา 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการอบรมและพัฒนาทกัษะ
วิชาการและวิชาชีพทางบริหารธุรกจิ
เกษตร 

- ๘๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ - ๑๕,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (IC๓) 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้
สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

- ๓,๗๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ
เตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา 

- ๖๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

- ๔๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และทักษะดจิิทัลส าหรับนักศึกษา 

- ๒๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการการพัฒนาสื่อและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับครู
บรรณารักษ์และภาษาอังกฤษ 

- ๒๔,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาดว้ยจิตอาสาและการ
ท าความด ี

- ๑๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการฝึกอบรมเพื่อทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหมก่่อนเข้าเรียน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๖ 

- ๒๒,๕๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรและ
แนะแนวการศึกษา 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
วิชาพื้นฐานดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
ศักยภาพทักษะด้านวิศวกรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิููงแวดล้อม
แก่นักศึกษา บัณฑิตและศิษย์เก่า 

- ๗๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
สาขาการจัดการการกีฬาสู่มืออาชีพ 

- ๓๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนางานวิชาการสาขาการ
จัดการการกีฬา 

- ๒๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนานักศึกษาการจัดการ
การกีฬาสู่การเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม ่

- ๒๓,๕๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

- ๑๘,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทาง
อุตสาหกรรมศิลป ์

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้
สาขาวิชาการจัดการ 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการแนะแนวเชิงรุกสาขาวิชาการ
จัดการ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
และการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ สาขาวิชาการจัดการ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับนักศึกษากลุ่ม
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในการ
พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๖ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดในศตวรรษที่ 
๒๑ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎี
บัณฑิต 

- ๒๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการแนะแนวการศึกษา - ๒,๙๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โครงการไหว้ครูสาขาวิชาสานสัมพันธ์พี่
น้องเทคโนโลยีการผลิต และการเตรียม
ความพร้อมกอ่นการศึกษา 

- ๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - ๓,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการพัฒนาคุณภาพหลกัสูตร - ๓,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตว
แพทย์และการพยาบาลสัตว ์ประจ าปี 
๒๕๖๖ 

- ๕๕,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร - ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้
หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล 

- ๒,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

- ๒,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๖๖ 

- ๕๕๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการนิเทศนักศึกษาและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร - ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
นวัตกรรมเครื่องจักรกล 

- ๙,๘๑๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการนิเทศนักศึกษาที่เรียนร่วมกับ
การท างาน ณ องค์กรร่วมผลิตบัณฑิต 
ประจ าปกีารศึกษา ๒/๒๕๖๕ 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

- ๑๐๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๕,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

๑๐,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากร
และนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 

- ๘,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการปฏิบัติธรรม - ๒๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการการเตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางอาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ 

- ๒๐,๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 
ภาค กศ.บป. 

- ๒๕,๒๔๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการทางพอลิเมอร์และเคมี
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 

- ๕,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการบริหารวางแผนและพัฒนา - ๒๕๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา - ๒๐๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านประกันคุณภาพ 

- ๒๐๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 

- ๖๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

๑๐,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ 
มรม. 

- ๒๗๙,๕๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

โครงการวัดระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 

- ๒๐,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

- ๑๒๑,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนก่อนเขา้รับ
การศึกษา 

- ๒๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชา
ภาษาจีนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
และคุณลักษณะทั้ง ๔ ประการก่อนฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชา
ภาษาจีนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
และคุณลักษณะทั้ง ๔ ประการ ก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

- ๓๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

- ๑๐๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และ
คุณลักษณะ ๔ ประการ โดยการให้
ทุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-๑๙ 

- ๑๙๘,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชา
ภาษาจีนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

- ๘๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ รหัส 
๖๓ และ ๖๒ สู่การปฏิบัตแิละลงมือท า 
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ 

๖๓,๖๐๐ - คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการ/ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

๖๐,๐๐๐ - คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ 
ประการ /กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษบูรณาการกับรายวิชา
กลุ่มวิชาการแปล 

- ๖๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ 
ประการ /กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล (Fun Run) 

- ๖๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนและ
บุคลากรให้เป็นมืออาชพี 

- ๔๑,๖๙๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
การวัดผลการเรียนรู้และการประเมิน
ผู้เรียน 

- ๑๐๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ 
ประการ /กิจกรรมเตรียมความพร้อม
และปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์ 

- ๕๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ 
ประการ /กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษบูรณาการกับรายวิชา
กลุ่มวิชาวรรณคดีและภาษาศาสตร์ 

- ๕๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษ
ที่ ๒๑ ด้านทกัษะภาษาอังกฤษ 

- ๔๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR 

- ๔๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

- ๔๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

- ๑๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนและ
บุคลากรให้เป็นมืออาชพี  

- ๑๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการอบรมการเตรียมสอบภาค ก. 
และอบรมพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ 

- ๖๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR (B๑) 

- ๑๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 
สาขาวิศวกรรมการจัดการ 

- ๘๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 
บัณฑิตและศิษย์เก่า 

- ๑๔๗,๙๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการทวนสอบ - ๖,๘๕๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ - ๒๑,๑๗๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ (สาขาวิชาดนตรี) 

- ๑๓๘,๔๒๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติรวม
วงดนตรีพื้นบ้าน 

- ๑๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน และ
บุคลากรให้เป็นมืออาชพี (สาขาวิชา
ดนตรี) 

- ๒๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และ
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

- ๒๗๑,๖๗๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการเซอร์เวย์แคมป์ - ๒๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โครงการประชาสัมพันธแ์ละแนะแนว
หลักสูตรฯ  

- ๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ
นักศึกษาในยุค ๔.๐ การพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑  

- ๗,๘๕๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร - ๑๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษ
ที่ ๒๑ ด้านทกัษะดิจิทัล 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาทักษะดจิิทัล  
(Digital Literacy) 

- ๓๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการแนะแนวการศึกษา - ๓,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โครงการบูรณาการ ๑ หลักสูตร  
๑ นวัตกรรม 

- ๓๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 

๑๐,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาตาม
จุดเน้นของคณะ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการส่งเสริมนักศึกษาตามทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ           
๔ ประการ 

- ๒๐,๐๐๐ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ด้านดิจิทัล ส าหรับนกัศึกษา 

- ๙๐,๐๐๐ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขา
การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 

- ๓๑,๘๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

- ๖๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการจัดการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๐,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาการศึกษา ด้านกิจการ
นักศึกษา 

- ๑๒๐,๐๐๐ คณะนิติศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการศึกษา ด้าน
วางแผนและกิจการพิเศษ 

- ๑๑๙,๔๕๐ คณะนิติศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการศึกษา ด้านวิชาการ - ๑๐๐,๐๐๐ คณะนิติศาสตร์ 
โครงการพัฒนาการศึกษา ด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ 

- ๑๐๐,๐๐๐ คณะนิติศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการศึกษา - ๑๒๐,๐๐๐ คณะนิติศาสตร์ 
โครงการพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนา
ทักษะและฝกึประสบการณ์วิชาชพี 

- ๑๐๐,๐๐๐ คณะนิติศาสตร์ 

โครงการพัฒนานักศึกษาตาม 
อัตลักษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

- ๑๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการประเพณีบุญชาวสิงห์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๖ 

- ๔๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
รัฐศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
รัฐศาสตร์ และศิษย์เก่าเพื่อสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

- ๓๕,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการเปิดโลกวิชาชพีของนักศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา 

- ๔๐,๓๓๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า
วิศวกรรมการจัดการ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการพัฒนาด้านการประกัน
คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ 

- ๖๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ๓๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการเชื่อม
โลหะ และอบรมการเขียนงานวิชาการ
ในหลักสูตร 

- ๕,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ทางด้านการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 

- ๓๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ (RMU MOOC) ที่มี
ความสามารถเพิ่มเติมในส่วนระบบ
บริหารการจัดการของผู้เรียน และ
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 

     ๕๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

      โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาวยัราชภฏั
มหาสารคาม  

  ๒,๕๐๐,๐๐๐  
 

- ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

      โครงการ RMU Management 
Science Student Camp ๒๐๒๓ 

     ๒๐๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 

๔. บริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมา   
ภิบาล และ
จริยธรรม 

 

๔. การพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ   
ธรรมา     
ภบิาล 

๔.๑ เพื่อปลด
ล็อค ระเบียบ 
ประกาศ 
เกณฑ์ภายใน
ของ
มหาวิทยาลัย
ให้คล่องตัว
และเอื้อต่อ

๔.๑ ปลดล็อค ระเบียบ 
ประกาศ เกณฑ์
ภายในของ
มหาวิทยาลัยให้
คล่องตัวและเอื้อต่อ
การท างาน 

๑๖. ระดับความส าเร็จ
ในการปลดล็อค 
ระเบียบ ประกาศ 
เกณฑ์ภายในของ
มหาวิทยาลัยให้
คล่องตัวและเอื้อต่อ
การท างานของ
บุคลากร 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ - ๑๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการทบทวนผลสัมฤทธิ์การศึกษา - ๒๔,๕๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

- ๓๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

การท างาน
ของบุคลากร 

(๑๖.๑) ร้อยละของ
จ านวนระเบยีบ 
ประกาศ เกณฑ์
ภายในของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การทบทวน/
ปรับปรุงต่อจ านวน
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ 

(๑๖.๒) ร้อยละของ
จ านวนหนว่ยงาน
ภายในและ
หน่วยงานตาม
กฎกระทรวงที่ได้รับ
การทบทวนบทบาท
หน้าที่ให้เหมาะสม
ต่อสภาวะการณ์ต่อ
จ านวนทั้งหมดไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 

(๑๖.๓) ร้อยละของ
จ านวนระเบยีบ 
ประกาศ เกณฑ์
ภายในของ
มหาวิทยาลัยที่เอือ้
ต่อการท างานของ
บุคลากรในการ
พัฒนาชุมชนท้อง 
ถิ่น ต่อจ านวน
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

๑๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

(๑๖.๔) ระดับความ
คิดเห็นของบุคลากร
ที่มีการปลดล็อค 
ระเบียบ ประกาศ 
เกณฑ์ภายในของ
มหาวิทยาลัยให้
คล่องตัวและเอื้อต่อ
การท างานของ
บุคลากร   

(๑๖.๕) ระดับความ
คิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อ
การปลดล็อค 
ระเบียบ ประกาศ 
เกณฑ์ภายในของ
มหาวิทยาลัยให้
คล่องตัวและเอื้อ
ต่อการท างาน  

๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒ 

๔.๒ เพื่อจัดท า
ระบบประเมิน
และก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานธรร
มาภิบาล
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

๔.๒ การน าเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ  

๔.๓ เพิ่มมาตรการ
การประเมิน ก ากับ
ติดตามการ
ประเมินธรรมาภิ
บาลของ
มหาวิทยาลัย ให้

๑๗. ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าระบบ
ประเมินและเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศ
การด าเนินงานธรร
มาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัย 

(๑๗.๑) มีระบบ
สารสนเทศประเมิน 
ผลและก ากบัติดตาม

๓ โครงการบริการวิชาการส่งเสริมความ
เข้มเเข็งด้านการเกษตร 

- ๑๘,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

- ๒๙,๗๙๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ๗,๔๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร - ๔๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

- ๒๕,๐๐๐ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

สอดคล้องกับ
สถาบันการศึกษา
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๔.๔ เพิ่มช่องทางการ
สร้างขวัญก าลัง
ใจความมั่นคง 
ความก้าวหนา้ใน
ต าแหน่งและอาชีพ
ของบุคลากร  

๔.๕ ระบบการประเมิน 
ก ากับติดตาม การ
ประเมินธรรมาภิ
บาลของ
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีทันสมัยที่
เกิดขึ้นท าให้เอื้อต่อ
การบริหารงาน  

การด าเนินงานตาม
ระบบธรรมาภบิาล
ภายในมหาวิทยาลยั
ของบุคลากรและ
หน่วยงานทกุระดับ 

(๑๗.๒) มีการน าระบบ
สารสนเทศประเมนิ 
ผลและก ากบัติดตาม
การด าเนินงานตาม
ระบบธรรมาภบิาล
ภายในมหาวิทยาลยั
มาใช้กับบุคลากร
สายวิชาการครบทุก
คน 

(๑๗.๓) มีการน าระบบ
สารสนเทศประเมิน 
ผลและก ากบัติดตาม
การด าเนินงานตาม
ระบบธรรมาภบิาล
ภายในมหาวิทยาลยั
มาใช้กับบุคลากร
สายสนับสนุนครบ
ทุกคน 

(๑๗.๔) มีการน าระบบ
สารสนเทศประเมิน 
ผลและก ากบัติดตาม
การด าเนินงานตาม
ระบบธรรมาภบิาล
ภายในมหาวิทยาลยั

โครงการส่งเสริมระบบการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 

     ๑๘๐,๐๐๐  
 

- คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) 

โครงการการบริหารจัดการองค์กร
สมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

     ๔๐๐,๐๐๐  
 

- มหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การให้บริการดา้นวิชาการสู่ความเป็น 
Smart University 

  ๑,๗๐๐,๐๐๐  
 

- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิต 
ส านึกบุคลากร ปลอดทุจริตคอร์รัปชั่น 

     ๑๐๐,๐๐๐  

 
- ส านักมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ 

โครงการ วัยรุ่น วยัใส โตไปไม่โกง 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ ๑/
๒๕๖๖ 

     ๓๐๐,๐๐๐  - ส านักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

มาใช้กับหนว่ยงาน
ภายในครบทุก
หน่วยงาน 

(๑๗.๕) มีการน าระบบ
สารสนเทศประเมิน 
ผลและก ากบัติดตาม
การด าเนินงานตาม
ระบบธรรมาภบิาล
ภายในมหาวิทยาลยั
มาใช้กับหนว่ยงาน
ภายในทกุหน่วยงาน
และบุคลากรทุก
ระดับ  

 

 

๔.๓ เพื่อจัดท า
แผนการ
บริหาร
บุคลากรและ
ระบบการ
ประเมิน
บุคลากรที่เน้น
สมรรถนะ 
จริยธรรมและ
ผลลัพธ์ 

๔.๖ สร้างความเป็น
เลิศในการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้วยความรู้
ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญของ
อาจารย์และ
บุคลากรที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม  

๔.๗ เพิ่มมาตรการ
สร้างระบบการ
บริหารบุคลากรที่
เน้นสมรรถนะ 
จริยธรรม และ
ผลลัพธ์ด้วยระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๑๘. ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าแผน 
การบริหารบุคลากร
และระบบการ
ประเมินบุคลากรที่
เน้นสมรรถนะ 
จริยธรรมและ
ผลลัพธ์ 

(๑๘.๑) มีระบบกลไก
การจัดท าแผนการ
บริหารบุคลากรและ
ระบบการประเมิน
บุคลากรที่เน้น
สมรรถนะ จริยธรรม
และผลลัพธ ์

(๑๘.๒) มีระบบกลไก
ส่งเสริมการพัฒนา

๓ โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยั 

- ๓๐๐,๐๐๐ ส านักงานอธกิารบด ี

โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ๕๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ คณะ
ครุศาสตร์บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

- ๗๑๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- ๕๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ยกระดับการบริหารคณะ 

- ๕๘,๕๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร
เพื่อยกระดับการบริหารคณะ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาการตลาด 

- ๕๘,๔๒๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์     
ด้านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

- ๓๓,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

๔.๘ ทบทวนความมั่น 
คง ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งและอาชีพ 
ของบุคลากรให้มี
มาตรการที่สอด 
คล้องกับสถาบัน 
การศึกษา ทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ  

๔.๙ ปรับปรุงระบบ
และกลไกการ
บริหารบุคลากรเน้น
สมรรถนะ ส่งเสริม
สุขภาวะและขวัญ
ก าลังใจบุคลากร  

๔.๑๐ เพิ่มขีด
ความสามารถให้
บุคลากรได้พัฒนา
นวัตกรรม องค์
ความรู้ร่วมกับชุมชน
เพื่อน าผลงานสร้าง
ความมั่นคงในต า 
แหน่งวิชาการและ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

๔.๑๑ พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพ ตาม
ทักษะศตวรรษที่ 
๒๑  

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ของบุคลากร 

(๑๘.๓) มีระบบ
สารสนเทศในการ
ก ากับติดตาม
แผนการบริหาร
บุคลากรและระบบ
การประเมิน
บุคลากรที่เน้น
สมรรถนะ 
จริยธรรมและ
ผลลัพธ์ 

(๑๘.๔) มีการน าระบบ
สารสนเทศไปใช้ใน
การก ากับติดตาม
แผนการบริหาร
บุคลากรและระบบ
การประเมิน
บุคลากรที่เน้น
สมรรถนะจริยธรรม
และผลลัพธ์กบั
บุคลากรสาย
วิชาการทุกคน 

(๑๘.๕) มีการน าระบบ
สารสนเทศไปใช้ใน
การก ากับติดตาม
แผนการบริหาร
บุคลากรและระบบ
การประเมิน
บุคลากรที่เน้น

โครงการพัฒนาบุคลากร - ๑๑,๕๔๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการแนวทางการผลิตและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพือ่การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานบุคลากร 

- ๗๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร    
สายวิชาการและสายสนับสนุน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

- ๕๔,๓๘๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร    
รปศ. 

- ๓๕,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรและการ
ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

- ๑๖๐,๖๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การจัดการความรู ้

- ๒๕,๐๐๐ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาทักษะดา้นไอซีที
ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

- ๓๐,๐๐๐ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๐,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

สมรรถนะจริยธรรม
และผลลัพธ์กบั
บุคลากรสาย
สนับสนุนทุกคน 

๑๙. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามแผนผลิตและ
พัฒนาก าลังคน
ชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัย 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 

- ๔๕,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

  โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่ความ
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ มุ่งเน้น
การท างานโดยมุ่งผลลัพธ ์

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

  โครงการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ - ๕๗,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
  โครงการบริหารจัดการสาขา - ๑๔๒,๘๖๐ คณะครุศาสตร์ 
  โครงการประกันคุณภาพและทวนสอบ - ๑๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
  โครงการประชาสัมพันธ์สาขา - ๑๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ทางวิชาการ 
- ๑๙,๔๐๐ คณะครุศาสตร์ 

  โครงการบริหารจัดการสาขาให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 

  โครงการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ 

- ๙,๖๙๐ คณะครุศาสตร์ 

  โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา หลกัสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕-
๒๕๖๖ 

๕๗,๙๐๐ - คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๔.๔ เพื่อจัดท า
ระบบการ
บริหารการเงิน
และ
งบประมาณที่

๔.๑๒ ทบทวนระบบ
การจัดสรร
งบประมาณการ
บริหารจัดการเพือ่
รองรับการเข้า

๒๐. ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าระบบ
การบริหารการเงิน
และงบประมาณที่มี
จุดเน้น คล่องตัว 

๓ โครงการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

๔๐๖,๐๕๐,๑๐๐ ๒๒๐,๒๔๐,๗๕๐ ทุกหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

มีจุดเน้น 
คล่องตัว 
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

ศึกษาต่อของ
ผู้เรียน  

๔.๑๓ ปรับปรุงระบบ
การบริการดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
แก่ผู้รับบริการ  

๔.๑๔ ปรับปรุงกลไก
ระบบการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการ เพื่อ
การพัฒนานวัตกรรม 
องค์ความรู้ร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

(๒๐.๑) มีระบบกลไก
และระบบ
สารสนเทศในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณที่มี
จุดเน้น คล่องตัว 
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

(๒๐.๒) มีการน าระบบ
กลไกและระบบ
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารการเงิน
และงบประมาณที่มี
จุดเน้น คล่องตัว 
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

(๒๐.๓) มีการก ากับ
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการ
น าระบบกลไกและ
ระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหาร
การเงินและงบ 
ประมาณที่มีจุดเน้น 
คล่องตัว โปร่งใส
และตรวจสอบได ้

(๒๐.๔) มีการน าผลการ
ประเมินมาทบทวน
และปรับปรุงก ากบั
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

ติดตามและรายงาน
ผลการน าระบบ
กลไกและระบบ
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารการเงิน
และงบประมาณที่มี
จุดเน้น คล่องตัว 
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

(๒๐.๕) มีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานในระดับ
หน่วยงานและ
หลักสูตรในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณที่มี
จุดเน้น คล่องตัว 
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

  ๔.๕ เพื่อบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ 

๔.๑๕ แก้ไข ปรับปรุง 
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
ต่อผู้รับบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

๒๑. ระดับความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ 

(๒๑.๑) มีแผนปฏบิัติ
ราชการ ระยะ ๕ ป ี
ที่ได้รับการอนุมัติ
โดยสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อ
ด าเนินงานด้าน

๓ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริการด้านภาษา 

- ๒๐,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

โครงการพัฒนาบุคลากร - ๑๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร - ๘,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ - ๑๐,๐๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย 
โครงการบริหารจัดการแผนคณะสู่
ความเป็นเลิศ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยโดยมี
ส่วนร่วมของ
หน่วยงานภายใน 
ทุกภาคส่วน 

(๒๑.๒) มีแผนปฏบิัติ
ราชการ ระยะ ๕ ป ี
ที่ได้รับการอนุมัติ
โดยสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อ
ด าเนินการยกระดับ
การผลิตและพัฒนา
คนขั้นสูง 

(๒๑.๓) มีการถา่ยทอด
แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ ๕ ปี สูก่าร
ปฏิบัติไปยังบุคลากร
ภายในและ
หน่วยงานทกุ
หน่วยงาน 

(๒๑.๔) มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ทั้งระดับหน่วยและ
มหาวิทยาลัยตอ่
ผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัย 

(๒๑.๕) มีผลการจัด
อันดับความยั่งยืน
ตาม THE Impact 
Ranking 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการ
สร้างภาพหลักสูตรองค์กรต่อ
ผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
และการบริหารการพัฒนา 

- ๑๑,๔๖๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ - ๔๒,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ - ๖๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

- ๕๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - ๑๙๕,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมการบริหารและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

- ๒๔๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการศิลปวรุณ ครั้งที่ ๓๗ - ๔๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการปรับปรุงและทบทวนแผน 
ปฏิบัติราชการของคณะ (ระยะ ๕ ปี) 

- ๒๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 โครงการเครือข่ายพัฒนาชุมชน สังคม 
และท้องถิ่นสัมพันธ ์ครั้งที่ ๒๒ 

- ๒๒,๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 โครงการ RMU-Lab Waste ปลอดภัย
ไร้มลพิษ 

      ๙๘,๐๐๐  
 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์  
 

 โครงการการประยกุต์ใช้ปัญญา 
ประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
ต าบลในจังหวัดมหาสารคาม 

     ๓๕๐,๐๐๐  
 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 โครงการพัฒนา platform ข้อมูลใน
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม 

     ๗๕๐,๐๐๐  
 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

   โครงการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามกับ 
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐  
 

- มหาวิทยาลัย 
 

๔.๑๖ ปฏิรูประบบ
การบริการของ
หน่วยงาน ด้วย
เทคโนโลยีทันสมัย
เอื้อต่อการ
บริหารงาน 

๒๒. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 

๓ โครงการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- - ทุกหน่วยงาน 

๔.๑๗ ยกระดบัการ
ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสู่
ความเป็นเลิศ 

 

๒๓. ระดับความส าเร็จ
ในส่งเสริมการ
ด าเนินการของ
คณะ/มหาวิทยาลัย
ตามตัวชี้วัดการจัด
กลุ่มสถาบันอุดม 
ศึกษาและกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์ 
(UCLAS) 

๓ โครงการจัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชชการคณะวิทยาการจัดการ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

    ๒๔. ระดับความส าเร็จ
การด าเนินงานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals:SDGs) ของ 
มหาวิทยาลัย 

๓ โครงการจัดการความรู้คณะวิทยาการ
จัดการ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา - ๕๐,๐๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย 
โครงการจัดการองค์ความรู้บัณฑิต
วิทยาลยั 

- ๕๐,๐๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย 

- ๑๑๒,๕๓๐ บัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

  ๔.๖ เพื่อยกระดับ
การด าเนินงาน
ด้านการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในให้
สอดคล้องกับ
ความเป็นเลิศ
ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๑๘ พัฒนาความ
เข้มแข็งอาจารย์
ด้านวุฒิการศึกษา 
ด้านต าแหน่งทาง
วิชาการ และการ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ  

๔.๑๙ เพิ่มมาตรการ
การพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ความรู้
ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะทาง  

๔.๒๐ เพิ่มมาตรการ
สนับสนุนการศึกษา 
การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และการ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ  

๒๕. ระดับความส าเร็จ
ในการยกระดับการ
ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสู่
ความเป็นเลิศ 

(๒๕.๑) มีแผนการ
ด าเนินงานตาม
ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
หลักสูตร หน่วยงาน
ภายในและ
มหาวิทยาลัยตาม
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ครบทุกประเด็น 

(๒๕.๒) ร้อยละของ
หลักสูตรที่ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
AUN-QA ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ 

(๒๕.๓) มีระบบกลไก
การจัดท าแผนก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศทั้งด้านธรร
มาภิบาล แผนความ

๓ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ คณะวิทยาการ
จัดการ 

- ๔๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

  โครงการเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- ๗,๐๐๐ ส านักวิเทศสัมพันธแ์ละ
การจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

  โครงการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสาขาวิชาการตลาด 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

  โครงการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

  โครงการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

- ๑๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต 

- ๙,๖๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย 

- ๗,๐๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย 

  โครงการยกระดับการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่
ความเป็นเลิศ 

- ๒๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

   โครงการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

- ๗,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

   โครงการประกันคุณภาพและทวนสอบ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

- ๓๐,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

   เป็นเลิศ แผนการ
ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนขั้นสูง 

(๒๕.๔) มีการวิเคราะห์
และสรุปผลการ
ด าเนินงานข้อ 
๑,๒,๓ รายงานต่อ
มหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย 

(๒๕.๕) มีการถอด
บทเรียนและจัดการ
ความรู้การด าเนิน 
งานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ การผลิต
และพัฒนาก าลังคน
ขั้นสูง ทั้งระดับ
หน่วยงานภายใน
และมหาวิทยาลัย 

โครงการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการ 

- ๑๕,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

   โครงการรับการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาและทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- ๒๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

   โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

- ๒๐,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

   โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัล 

- ๓,๕๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

   โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- ๕๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 โครงการยกระดับการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือของหน่วยงาน สถาน
ประกอบการ เพื่อการบริหารคณะ 

- ๓๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ ส านักงานอธกิารบด ี

 ๒๖. ระดับความส าเร็จ
ในส่งเสริมการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบ EdPEx 

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามสู่
ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 

     ๖๐๐,๐๐๐  
 

- ส านักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ 
 

      รวม 
๔๔๒,๒๕๓,๖๐๐ ๒๔๙,๒๑๗,๖๐๐  

      ๖๙๑,๔๗๑,๒๐๐  
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตาราง ๒ สรุป แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ๕ ๕ ๒๐ ๑57 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ   ๓ ๕ ๓ ๑03 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ๓ ๕ ๑๑ ๒60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  
พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล ๖ ๑๑ ๒๐ ๘6 

รวม ๑๗ ๒๖ ๕๔ ๖06 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 
 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (บาท) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๑. ค่าธรรมเนียม บ ารุงการศึกษา  ๒๒๔,๒๗๖,๕๗๐ 

๒. ค่าปรับ ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ 
๓. ดอกเบี้ยเงินฝาก ๕,๒๒๕,๐๐๐ 
๔. ค่าเช่า (รายได้จากทรัพย์สินและรายได้) ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
๕. รายได้จากงานวิจัย ๑,๖๙๒,๑๓๐ 

 ๖. รายได้จากการบริการวิชาการ ๗๒๓,๙๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๔๙,๒๑๗,๖๐๐ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๓.๓.๒  ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*  ๖๙๑,๔๗๑,๒00 บาท  
บาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืน ๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

สร้างสรรค ์
23,537,640 17,224,000 6,313,640 - - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลติและพัฒนาครูมืออาชีพ 8,700,400 4,200,000 4,500,400 - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 21,125,680 8,063,600 13,062,080 - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 638,107,480 412,766,000 225,341,480 - - - 

รวมทั้งสิ้น ๖๙๑,๔๗๑,๒๐๐ ๔๔๒,๒๕๓,๖๐๐ ๒๔๙,๒๑๗,๖๐๐ - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  
 ส่วนที่ ๔  การน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแผนที่ใช้เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของ

มหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือน าไป
แก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นและภูมิภาค รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมสีเขียว โดยได้
ก าหนดพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๔ พันธกิจ ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๗ เป้าประสงค์ ๕๔ กลยุทธ์ ๒๖ ตัวชี้วัด ๖06 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุ
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มี
การสร้างความชัดเจนของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี และการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี 
สู่การปฏิบัติ โดยแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และถ่ายทอดสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

 ในการน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของโครงการพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งงบประมาณในการด าเนินงานมาจากงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ได้น ากลยุทธ์ที่มี 
๕๔ กลยุทธ์ มาจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยได้ถ่ายทอด มอบหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงจะได้มีการ
ถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่คณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์ 
กอง/ส านักงาน หรือสาขาวิชาต่าง ๆ โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า และหน่วยงานส านัก สถาบัน ศูนย์ กอง หน่วยงาน โดยการก าหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังเป็นกลไก
เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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 ส่วนที่ ๕ การก ากับ ตดิตามและประเมินผล 
 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๙(๓) และมาตรา ๑๔ ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดขึ้นรวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเปิดเผยและแสดง
ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากร
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา ๑๓ ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบบสาระส าคัญ เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่ วน
ราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้อง
ใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ีอให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด 
ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละ
ภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ
ภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถือเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน (Planning) การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวัดความส าเร็จ
ของผลการด าเนินงาน การประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ในปัจจุบัน
หลายองค์กรได้น าแนวคิดของ ดร.เดมมิ่ง มาใช้ในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ การ
ด าเนินงาน คือ วงจร PDCA หรือเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน 
(Plan) การน าแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) 

วงจร PDCA มีการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวางแผน 
โดยเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการน าแผนไปปฏิบัติ (Do) คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นการน า
ผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนที่วางไว้ และหากพบว่า ผลการ
ปฏิบัติงานจริงไม่ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข (Action) เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนต่อไป วงจร PDCA นี้จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดที่จะท าให้เกิดการ
ปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา (Continuous Improvement) เพ่ือหาทางให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 
ดังนั้น เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ
ของ มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามตัวชี้วัด Corporate KPI ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
แล้ว ต้องค านึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ (Impact)    

การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ในส่วนประสิทธิผล (Effectiveness) นั้น เพ่ือให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ท าให้การปฏิบัติงาน
นั้นไม่ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว ส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการพิจารณาถึงความสามารถ
ในการผลิต/ผลงาน ที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการด าเนินงาน ( Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) 
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ของโครงการ/แผนงาน เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอ่ืนที่
ดีกว่าที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และผลกระทบ (Impact) เพ่ือให้ทราบว่าผลผลิต
หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างไร  

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  และรอบการ
ประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ จะมีการติดตามและประเมินผลตั้งแต่ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

๑. ระดับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จะประเมินผลส าเร็จในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์  
(Outcome) ของแต่ละยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนที่ตั้งไว้ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปี 
และจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นราย
ยุทธศาสตร์ และน าเสนอที่ประชุมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยต่อไป และการประเมินผลจะด าเนินการทุกปี  

๒. ระดับโครงการยุทธศาสตร์ (Initiative) หลังจากที่แผนปฏิบัติราชการ ผ่านการอนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว และโครงการต่าง ๆ ในแผนยุทธศาสตร์จะเริ่มด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ไปจนกระทั่งสิ้นแผนฯ จะรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

๓. ระดับแผนปฏิบัติราชการจะมีการประเมินผลแผนฯ ทั้งฉบับว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ ระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) นอกจากประเมินผลตามตัวชี้วัดแล้ว การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคที่ควรน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
น าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะน าเสนอผลการ
ประเมินต่อท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 
๑.  ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส (ข้อมูลผลการ

เบิกจ่ายจากระบบ MIS โดย กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี) 
๒.  ประเมินความก้าวหน้าและสรุปผลโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รอบ ๑๒ เดือน เป็นทั้งการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative  
Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) ตามเกณฑ์การวัดระดับ
ความส าเร็จ ดังนี้ 
 
เกณฑ์การวัดระดับความส าเร็จ 

1. เกณฑ์การให้คะแนนการวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
  คะแนน ๕  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐-๑๐๐  
               คะแนน ๔  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐-๘๙   

 คะแนน ๓  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐-๗๙              
    คะแนน ๒  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐-๖๙ 

  คะแนน ๑  มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ  ๐-๕๙ 
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2. เกณฑ์การประเมิน 
              คะแนน ๕  มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก 
               คะแนน ๔  มีผลการด าเนินงานระดับดี                       

 คะแนน ๓  มีผลการด าเนินงานระดับพอใช้                    
   คะแนน ๒  มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน ๑  มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

สาระส าคัญในการติดตามและประเมินผล   

  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่มีแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือนั้น มีสาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

1) ติดตามการด าเนินการของกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2) ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3) ติดตามผลการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
5) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท านโยบายและแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปใีนปีถัดไป 
 
กลไกการติดตามและประเมินผล  

  มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดกลไกส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้และรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
สรุปผลการประเมินแผนฯ เพ่ือน าเสนอผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรับทราบ ส าหรับใช้ในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการด าเนินงานและการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานในปีต่อไป กลไกการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีดังนี ้

1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
3) สรุปผลข้อมูลและจัดท ารายงานสรุป 
4) น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5) น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
6) เผยแพร่ผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ที ่ การติดตาม/ประเมินผล ระยะเวลา 

หน่วยงาน 
ที่ต้องรายงาน

ผลการ
ด าเนินงาน 

วิธีการ 

 
หน่วยงาน

ก ากับติดตาม 
 

๑ การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ทุกไตรมาส ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

ติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณตาม
แบบฟอร์มรายงาน
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

- กอง
นโยบาย
และแผน 

 

๒ การติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ/ค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 
- ผลงานตามตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
- ผลงานตามโครงการ/

กิจกรรม 
- ผลงานตามตัวชี้วัดค า

รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
- ปัญหา/อุปสรรค/การ

แก้ไขปัญหา 

ทุกไตรมาส ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มรายงาน 
และตามแบบการ
รายงานตามค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

 

- กอง
นโยบาย
และแผน 

๔ การจัดท าข้อมูลเพ่ือ
สรุปผลประกอบการ
จัดท าแผนงาน /
แผนปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณถัดไป 

สิ้น
งบประมาณ 

 

ทุกหน่วยงาน ติดตาม และจัดท า
รายงานข้อมูล
สารสนเทศ สถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
รายละเอียดส าคัญ
ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

- กอง
นโยบาย
และแผน 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ข 
ผู้จัดท า 
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ผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นางสาวนิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
นางสาวจีระนัน เสนาจักร์ รองอธิการบดี  
นายเสถียร ภูมีแกด า   ผู้ช่วยอธิการบดี 
นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
นางวรรณวิสา ยศระวาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
ผู้จัดท า 

นางสาวรตวรรณ  ประวิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน  

    
ออกแบบปก 

นางสาวนันทนา รัตนเมือง เจ้าหน้าที่โครงการ  
 กองนโยบายและแผน  
 

เอกสาร  
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
     
หน่วยงาน 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000  
โทรศัพท ์043-722117 ต่อ 348, 349  
เว็บไซต์  http://plan.rmu.ac.th 
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