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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
- หลักการและเหตุผล
- สภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบัน
- แนวทางการพัฒนา
- จุดแข็งจุดอ่อน
ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
- ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หน่วยงานกับยุทธชาติ
กระทรวง มหาวิทยาลัย
- แผนที่กลยุทธ์ (
Strategic Map)
- ปรัชญา
- วิสัยทัศน์
- ค่านิยมองค์กร
- พันธกิจ
- ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์
- ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
- ประมาณการงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 คณะ/หน่วยงานจาแนกตาม
ภาคผนวก
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บทนำ
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งใน
หมวด 3 มาตรา 9 ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ว่า “ก่อนที่ส่วนราชการจะดาเนินการภารกิจใด ส่วนราชการ
ต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (4 ปี และรายปี) และในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น และจะต้องสอดคล้องกับสานักงาน ก.พ.ร.กาหนด ”
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตราที่ 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ มาตราที่ 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และมาตราที่ 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก และ
ทาการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพในสถานศึกษา
นอกจากนี้สถาบันการศึกษาพยาบาล จะต้องได้รับการรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยดาเนินการภายใต้ข้อบังคับของสภาการพยาบาล ว่าด้วยการ
รับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2545
เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ สามารถดาเนินงานให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับของสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2545 จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2554 – 2563) ขึ้น
สภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบัน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาการขาด
แคลนพยาบาล โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2538 และเปลี่ยนฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2541
ซึ่งเป็นวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบมา โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2541
- 15 กันยายน 2542 รองศาสตราจารย์วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ดารงตาแหน่งรักษาการคณบดี คณะ
พยาบาลศาสตร์ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2543 ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2543 - 28 สิงหาคม 2551
หลังจากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 และในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
คณะพยาบาลศาสตร์มีจานวนอาจารย์ 37 คน เป็นข้าราชการจานวน 20 คน เป็นพนักงาน
วิชาการ 15 คน (ประจา) พนักงานวิชาการที่จ้างตามภารกิจ (ลูกจ้างชั่วคราว) จานวน 2 คน อาจารย์
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 7 คน อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 12 คน คุณวุฒิปริญญาโท 25 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน บุคลากรสายสนับสนุน
26 คน โดยเป็นข้าราชการ 2 คน พนักงานวิชาการ 1 คน พนักงานสายปฏิบัติการ 4 คน และ
พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (ลูกจ้างชั่วคราว) 14 คน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 คน
เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพดี 1 คน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัด
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1 . ระดับประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 110 คน
2. ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย
2.1 หลักสูตร พย.บ. มีนิสิต 535 คน
2.2 ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย
3 .1 หลักสูตร พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มีนิสิต 12 คน
3 .2 หลักสูตร พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มีนิสิต 2 คน
นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ 4 เดือน ได้แก่
หลักสูตรอบรมระยะสั้นพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
100 คน ต่อรุ่น อบรมปีละ 2 รุ่น
คณะ ฯ กาลังพัฒนาหลักสูตร เพื่อเปิดสอนอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร พย.ม. (การ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) และ พย.ด.(พยาบาลศาสตร์)
มีแหล่งบริการวิชาการ 2 แหล่ง คือ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพดี และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
สาหรับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ ฯ อื่น ๆ
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2553) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินงานในการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมทั่วไป ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและ
ให้บริการทางสุขภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ดาเนินงานให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
คณะ ฯ คณะพยาบาลศาสตร์จึงกาหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. จัดการศึกษาพยาบาลทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม มีความรู้ เชาวน์ปัญญา มีความเป็นผู้นา สามารถ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

5

2. พัฒนาการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสุขภาพ
ของประชาชน
3. บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล สุขภาพชุมชน และแหล่งฝึกงาน โดยมี
ชุมชนเป็นพันธมิตรในการทางานร่วมกัน
4. มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ
5. มีการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางานตามพันธกิจของคณะ ฯ
6. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. พัฒนาคณะ ฯ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
จุดแข็งจุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็งแบ่งออกเป็นจุดแข็งที่เกี่ยวกับบุคลากร ทรัพยากรสนับสนุน และการบริหาร
ขององค์กร ดังนี้
1. บุคลากร มีความเสียสละ ทุ่มเท มีความรักสามัคคีในองค์กร บุคลากรมีจานวนน้อย
ทาให้สามารถบริหารจัดการได้ อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาวิชาและมี
ประสบการณ์ อาจารย์สอนนิสิตวิชาปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างใกล้ชิด ทาให้นิสิตได้รับความรู้
เต็มที่และความอบอุ่น อาจารย์มีน้อยแต่สามารถทางานได้ในปริมาณมาก อาจารย์ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกมีเพิ่มมากขึ้น
2. ทรัพยากรสนับสนุน คณะ ฯ มีห้องปฏิบัติการพยาบาล มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่
เพียงพอ มีห้องเรียนที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Teleconference
ทาให้สอนข้ามสถาบันได้ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
3. การบริหารขององค์กร คณะ ฯ ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากร มี
โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น มีงบประมาณฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ คณะ ฯ ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะจากสภาการพยาบาล 5 ปี ได้รับกาลังใจจากผู้บังคับบัญชา มีโครงการความร่วมมือ
ด้านวิชาการกับต่างประเทศ
จุดอ่อน
จุดอ่อนแบ่งออกเป็นจุดอ่อนเกี่ยวกับบุคลากร แหล่งฝึกงาน และกระบวนการทางาน ดังนี้
1. บุคลากร บุคลากรมีน้อยกว่าปริมาณงาน บุคลากรสายสนับสนุนขาดความมั่นคง
ในตาแหน่งหน้าที่ และขาดแรงจูงใจในการทางาน เนื่องจากเป็นลูกจ้างตามภารกิจ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2. แหล่งฝึกงานไม่เพียงพอ case สาหรับให้นิสิตศึกษามีความหลากหลาย และความ
ซับซ้อนน้อย แบบอย่างของแหล่งฝึกยังไม่ดีพอ ทาให้ไม่สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ระยะเวลาในการ
ฝึกปฏิบัติงานน้อย ทาให้นิสิตมีทักษะในการปฏิบัติน้อย
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3. กระบวนการทางาน เนื่องจากมีจานวนอาจารย์ไม่เพียงพอ ทาให้อาจารย์บางท่าน
เมื่อกลับมาสอนภาคทฤษฎีที่คณะ ฯ นิสิตจึงขาดโอกาสในการเรียนรู้กับอาจารย์ นอกจากนี้การมี
อาจารย์ไม่เพียงพอ ทาให้อาจารย์ใช้เวลาอยู่บนคลินิก เพื่อสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ทาให้มีผลกระทบ คือ ไม่มีเวลาในการทางานวิชาการและการวิจัย และเกิดอาการเหนื่อยล้า
โอกาส
เนื่องจากวิชาการพยาบาลเป็นสาขาขาดแคลนและเป็นสาขาวิชาที่มีผู้นิยมในการเรียน
สูงมาก ดังจะเห็นได้จากยอดผู้สมัครเข้าศึกษาโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแต่ละปีไม่ต่ากว่าปีละ
2, 000 คน ประกอบกับเมื่อเรียนสาเร็จการศึกษาแล้ว มีโอกาสได้ทางานทุกคน ด้วยเงินเดือนที่เริ่มต้น
สูงกว่าเกณฑ์ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นยังมีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน
ท้องถิ่นมาเรียน เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วกลับไปทางานในพื้นที่ ดังนั้น สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ จึง
มีโอกาสในการขยายการรับนิสิตได้เพิ่มขึ้น โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวข้องที่สาคัญ คือ มีจานวนอาจารย์พยาบาล
ที่เพียงพอ
ภาวะคุกคาม
เนื่องจากมีการขยายสถาบันการผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนจานวน 16
แห่ง รวมเป็น 78 สถาบันทั่วประเทศ ทาให้เกิดการแข่งขันในการรับอาจารย์พยาบาลด้วยการให้อัตรา
และค่าตอบแทนที่สูง ประกอบกับคณะ ฯ ไม่มีอัตราพนักงานวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ ทาให้อาจารย์ที่
เป็นลูกจ้างตามภารกิจ (ลูกจ้างชั่วคราว) มีโอกาสถูกแย่งตัวไปทางานที่อื่นได้สูง
นอกจากนี้เมื่อมีการขยายสถาบันการผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น ทาให้มีพยาบาลเป็นจานวน
เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บัณฑิตมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกพยาบาลที่มีคุณภาพเข้าไปทางาน ดังนั้น คณะ ฯ จะต้อง
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งการวัดคุณภาพในเบื้องต้น
พิจารณาจากผลการสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งต้อง
ผ่านตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล คือ บัณฑิตพยาบาลของสถาบันการศึกษาต้องสอบผ่าน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70 ซึ่งบัณฑิตของคณะ ฯ มีผลการสอบผ่านลดลงและไม่ได้ตามเกณฑ์
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แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญา
พยาบาลพึงเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นาในการสร้างเสริมสุขภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนา แห่งคุณภาพ คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสุขภาพชุมชน
พันธกิจ
1. ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีภาวะผู้นา
2. พัฒนาองค์ความรู้ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
3. สร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
4. สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในทุกระดับปริญญาและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยอาจร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ท้องถิ่น องค์กรของรัฐและเอกชน
4. ทานุบารุง สนับสนุน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี (พ.ศ.2554 – 2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2545 คณะพยาบาลศาสตร์
จึงกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2. การพัฒนานิสิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
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3. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสู่ระดับสากลสามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
4. การให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องเผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอีสานให้ยั่งยืน
6. การสร้างภาพลักษณ์และการพัฒนาสถาบันสู่สากล
7. การพัฒนาระบบการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
8. การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การขยายโอกาส
ทางการศึกษา
การจัดการศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1) มีหลักสูตรที่ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน

1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิดหลักสูตร
2) สร้างและพัฒนากระบวนการในการบริหารหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร
3) การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4) สนับสนุนให้มีบุคคล องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
5) การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
6) สร้างความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7) ส่งเสริมให้ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร
8) สร้างความตระหนักและกากับติดตามประธานและกรรมการประจาหลักสูตร
เร่งปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
9) นาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
10) พัฒนาฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูต ร

1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

1.2) มีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม และ
สถานประกอบการ และภาคเอกชน (สหกิจศึกษา)
3) ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนในกระบวนการเรียนการสอน
4) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ

1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพภายใน 1 ปี (สมศ)

1.3) พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยให้กับนิสิต

1) ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย
3) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

1.3.1 ร้อยละวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
(กลุ่ม ง) (สมศ)
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
1.4) อาจารย์มีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนานิสิต
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่
มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์และเป็น
พลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและ
สังคมโลก

2.1) มีกระบวนการในการพัฒนา
นิสิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก

กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการศึกษาต่อ
2) ส่งเสริมให้อาจารย์มี่ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3) ส่งเสริมการผลิตหนังสือ/ตารา
4) สนับสนุนทุนในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
5) สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์

1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต
2) สร้างระบบและกลไกในกระบวนการให้บริการนิสิต
3) ปรับปรุงแก้ไขและจัดทาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับนิสิต
4) การสร้างเครือข่ายการพัฒนานิสิต
5) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน
6) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต และโครงการตามนโยบาย 3ดี
(3D)

ตัวชี้วัด
1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
อาจารย์ด้านวิชาการ วิธีการสอน และการวัดผล
รวมทั้งการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
อย่างน้อยร้อยละ 20 (นับเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด
โดยหักผู้ลาศึกษาต่อออก) (สมศ.)
1.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือได้รับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ
หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย
ร้อยละ 5 (นับเทียบอาจารย์ทั้งหมด
โดยหักผู้ลาศึกษาต่อออก) (สมศ.)
1.4.3 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.)
1.4.4 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
2.1.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)
2.1.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(สกอ. 3.2)
2.1.3 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)
2.1.4 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
2.1.5 ระดับความสาเร็จของผลที่เกิดกับผู้เรียนตาม
นโยบาย 3ดี (3D)
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ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
3.1) มีกระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนางานวิจัย งานวิจัยที่ดี และผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานสู่ระดับ
สากลสามารถ
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ

3.2) มีผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ การอ้างอิง และการจัด
สิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์
1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเก่า นักวิจัยใหม่ และมีการกากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
3) แสวงหา และจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานและ
ภายนอก
4) สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
5) การฝึกประสบการณ์วิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
6) สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม
7) ส่งเสริมการค้นคว้าด้านเทคโนโลยีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาส
ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่เชิง
พาณิชย์เพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในภาคเกษตรและชนบท
8) ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อสร้างโอกาส
ให้บุคลากรที่สนใจด้านวิจัยเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการเพื่อลดระดับการพึ่งพา
เทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศ
9) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย
1) การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยระดับนานาชาติ (Promotion of
International Research Collaborations)
2) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) กาหนดสิ่งจูงใจสาหรับผลงานวิจัยที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ.)
3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ.)
3.1.3 ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นามา
ใช้ประโยชน์ (สมศ)
3.1.4 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ (สมศ) (บังคับ)
3.1.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.)
3.1.5.2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานา
ชาติ (สมศ) (บังคับ)
3.2.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(citation) ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(สมศ) (บังคับ ค1)
3.2.3 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
(สมศ) (บังคับ ค1)
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์
4.1) มีระบบและกลใกในการ
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนสามารถพึงพา
ตนเองได้

กลยุทธ์
1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
2) พัฒนาแหล่งองค์ความรู้ในการบริการวิชาการ
3) ส่งเสิรมการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีสู่ชุมชน
4) ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดาริ
5) มีการบูรณาการด้านบริการวิชาการเข้ากับพันธกิจด้านอื่นๆ
6) ประชาสัมพันธ์แหล่งบริการวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นที่
แพร่หลายในระดับชาติและภูมิภาค
7) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ปกป้อง เผยแพร่
และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
อีสานให้ยั่งยืน

5.1) มีกระบวนการส่งเสริมให้
นิสิตตระหนักในการอนุรกษ์
ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาค
อีสาน

1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจ
ด้านอื่นๆ
3) การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน
4) เพิ่มแหล่งความรู้และองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด
4.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม (สกอ. 5.1)
4.1.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม(สกอ. 5.2)
4.1.3 ระดับความสาเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม (สมศ 3.1)
4.1.4 ระดับความสาเร็จในการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(สมศ 3.2) (บังคับ)
4.1.5 ระดับความสาเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (สมศ 3.3)
4.1.6 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(อัตลักษณ์สถาบัน)
5.1.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1.2 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
(สมศ 4.1)
5.1.3 ระดับความสาเร็จของกิจกรรมนักศึกษา
ในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
(อัตลักษณ์สถาบัน)
5.1.4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรม (สมศ. 4.2)
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การสร้าง
ภาพลักษณ์ และ
การพัฒนาสถาบัน
สู่สากล

เป้าประสงค์
6.1) พัฒนาภาพลักษณ์เพื่อ
รองรับการเป็นสถาบันสู่สากล

กลยุทธ์
1) การเสริมสร้างความร่วมมือทาง และการแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียน
การสอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยและองค์กรในต่างประเทศ
2) การแสวงหาจานวนบุคลากรชาวต่างประเทศ (Increase Number of
International Staffs)
3) การเพิ่มจานวนนิสิตแลกเปลี่ยน (Increase Number of Exchange
Students)
4) การปรับระบบการศึกษาให้เอื้อต่อนิสิตต่างประเทศ (Internationalization
of University’s Services)
5) การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตต่างประเทศ (Extra Curriculum Student
Activities for International Students)
6) การสร้างความมั่นคงทางสังคมแก่บุคลากรและนิสิตต่างประเทศ
(Promotion of Social Security)

ตัวชี้วัด
6.1.1 ร้อยละของแบบฟอร์มขอใช้บริการที่เป็น
ภาษาอังกฤษ
ต่อจานวนแบบฟอร์มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมด
6.1.2 จานวนป้ายบอกทาง ป้ายสานักงานที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 5 ป้ายต่อหน่วยงาน (ป้าย)
6.1.3 จานวนสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด
ต่อหน่วยงาน (ชนิด)
6.1.4 เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นภาษาอังกฤษ
มีจานวนหน้าที่สืบค้นได้จาก Google, Yahoo
หรือ Live Search ไม่น้อยกว่า 4,000 หน้า
ต่อหน่วยงาน/ปี (หน้า)
6.1.5 เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นภาษาอังกฤษ
มีจานวน pdf, ps และ ppt ไฟล์ ในเว็บไซต์
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 50 ไฟล์
ต่อหน่วยงาน (ไฟล์)
6.1.6 เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นภาษาอังกฤษ
มีจานวนบทความที่ปรากฏใน Scopus หรือ
google scholar หรือฐานข้อมูลสากลอื่นๆ 3
ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 1,000 บทความ (บทความ)
6.1.7 จานวนนิตยสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า 5 ภาษา (ภาษา)
6.1.8 จานวนจดหมายข่าวที่ตีพิมพ์สาหรับบุคลากร
และนิสิตชาวต่างประเทศต่อเดือน (รายการ)
6.1.9 มี Ranking ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย
ของ Webometrics ไม่เกิน (อันดับ)
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบ
บริหาร
มหาวิทยาลัยตาม
หลักการบริหาร
จัดการที่ดี เพื่อให้
ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

7.1) มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และการกากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ

1) ทบทวนวิสัยทัศน์ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกรอบ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน
2) ปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารและบุคลากร
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นาผู้บริหารทุกระดับ
4) จัดทาประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
ทุกระดับ
5) พัฒนาระบบและกลไกการกากับติดตามดูแลกิจการมหาวิทยาลัยตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
6) ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการการดาเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะ
7) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมมิติที่เป็นความเสี่ยง
ที่สาคัญของคณะพยาบาลศาสตร์

7.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
7.1.2 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน
7.1.3 ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ 5.1) (บังคับ)
7.1.4 ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ 5.2) (บังคับ)
7.1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)

7.2) มีระบบการบริหารการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้

1) ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และด้านรายรับโดยการแสวงหาแหล่งรายอื่น
2) พัฒนาระบบการเงิน-บัญชี-พัสดุ-งบประมาณ
3) กาหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

7.2.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ. 8.1)
7.2.2 ระดับความสาเร็จของร้อยละอัตราการเบิกจ่าย
งบลงทุน (ก.พ.ร.)
7.2.3 ร้อยละของเงินสะสมที่เพิ่มขึ้น

7.3) มีทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม
และรองรับการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) จัดสรรพื้นที่ของอาคาร และพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมตามอัตราส่วนที่กาหนด

7.3.1 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้
7.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ. 7.3)

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
(Data Exchange) ด้วยระบบหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้อย่างเป็น
รูปธรรมและถูกต้องรวดเร็ว
4) พัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้เทคโนโลยี Web Service เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น และการ
จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นได้
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาระบบ
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

7.4) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ความภาคภูมิใจในตนเองและ
องค์กร และตอบสนองต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะยาวและระยะสั้น
2) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา
3) ส่งเสริมการศึกษาต่อของอาจารย์
4) ส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
5) กาหนดมาตรการสาหรับอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิปริญญาเอก และไม่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ (กรณีที่ครบกาหนด)
6) สร้างระบบการทางานและจัดสรรเวลาให้เอื้อต่อการพัฒนาตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ และสร้างความตระหนักให้อาจารย์เห็นความสาคัญ
ในการดารงตาแหน่งทางวิชาการ
7) ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรทุกกลุ่มสาขาวิชาได้ทางานเต็มตามศักยภาพและมีความสุข

7.4.1 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
7.4.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)

7.5) มีผลการประเมินประกัน
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2) บูรณาการการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพระดับสถาบัน ภายใน (สกอ.)
3) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของนิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเชื่อมโยงจากนิสิตไปยังสโมสรนิสิตและกลุ่มวิชาอย่างทั่วถึง
4) นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงในวงรอบถัดไป
4) วางระบบฐานข้อมูลที่สามารถประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลในทุก
องค์ประกอบ

8.1) มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ 1) กาหนดมาตรการการประหยัดพลังงาน
เหมาะสมกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

7.4.3 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(สกอ. 2.2)
7.4.4 ร้อยละของอาจารย์ที่ไปศึกษาต่อปริญญาเอก
อย่างน้อยร้อยละ 5 (นับเทียบกับอาจารย์ผู้ที่ยังไม่มี
วุฒิปริญญาเอก โดยหักผู้ลาศึกษาต่อออก) (สมศ.)
7.4.5 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(สกอ. 2.3)
7.4.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ต่อจานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 5

8.1.1 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย (มมส)
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ผลผลิต
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1.1 : คณะพยาบาลศาสตร์เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ชุมชนใน
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
2) ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและประเทศ

1.1.1 จานวนนิสิตที่เข้าใหม่สาขาวิชาพยาบาล*
1.1.2 จานวนนิสิตที่คงอยู่สาขาวิชาพยาบาล*

1) ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล
เพิม่

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : มหาวิทยาลัยมีกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์เต็มตามศักยภาพ และมีการบริหารจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศ
2) การบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
3)พัฒนากระบวนการผลิตสื่อการสอนที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

1.2.1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด*
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี **
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา**
1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์**
1.2.5 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตและบทบาทสถาบันอุดมศึกษา **
1.2.6 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด**

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นิสิตทุกระดับ
1)พัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพนิสิตให้
1.3.1 จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการวิชาชีพ
เป็นผู้รอบรู้ใน วิชาการที่หลากหลาย และ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ทันสมัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ**
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต หรือศิษย์
1.3.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือ
เก่าได้รับการคัดเลือกในการประกาศเกียรติ
นานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด**
คุณ
1.3.4 ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตปริญญาโท
มีศักยภาพในการเขียนบทความวิทยานิพนธ์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

1) ผู้สาเร็จการศึกษา
2) การได้งานทา
3) เงินเดือน
4) การสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านฯ
เพิ่มขึ้น
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6) จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง
7) จานวนหลักสูตรที่พัฒนาใหม่และ
เปิดสอน
1)พัฒนานิสิตให้มีผลงานเพื่อเข้า
แข่งขัน
2)คัดเลือกผลงานของนิสิต เพื่อส่งเข้า
ประกวดหรือรับรางวัล
3)จัดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเขียน
บทความวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์
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เป้าประสงค์ที่ 1.4 : มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนิสิต ให้มีความสมดุลทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความดีงาม จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
การพัฒนาและสร้างเสริมสมรรถนะความ
1.4.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านวิชาการ/กีฬา-นันทนาการ/การ
1) โครงการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต
แข็งแรงของร่างกายและความเข้มแข็งของ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม/คุณธรรม/จริยธรรมและ/แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบถ้วน 2) โครงการพัฒนาจิต
จิตใจและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์**
3) โครงการจิตอาสา
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4) โครงการพัฒนาภาวะผู้นา
5) โครงการกีฬา
6) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เป้าประสงค์ที่ 1.5 : มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพทางการสอนแก่อาจารย์
1) พัฒนาทักษะและเทคนิคทางการสอน
ให้กับอาจารย์
2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์

1.5.1 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา**
1.5.2 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ**
1.5.3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์**
1.5.4 ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา**

1) โครงการพัฒนาทักษะการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) โครงการพัฒนาอาจารย์ในการ
ออกข้อสอบ วิภากษ์และวิเคราะห์
ข้อสอบ
3) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
4) โครงการเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ 2.1 : มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสู่ระดับสากล สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
1) การพัฒนาศักยภาพการทางานวิจัยของ
2.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ 1) โครงการติดตามการดาเนินการ
อาจารย์ทุกกลุ่มวิชา
งานสร้างสรรค์**
วิจัย
2) มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
2.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับทุนทาวิจัย และงานสร้างสรรค์จาก 2) โครงการพัฒนาศักยภาพของ
3) การเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรและ
ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา**
อาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.3 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
ระดับชาติ
4) การพัฒนาขีดความสามารถในการ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา**
3) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ใน
2.1.4 ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา**
5) สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่งานวิจัย
2.1.5 ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา**
2.1.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation)ใน Refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา**
2.1.7 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร**
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 : การบริการทางวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ
1) ศึกษาความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับ
การบริการวิชาการ
2) จัดทาแผนบริการวิชาการและ
แผนปฏิบัติการ
3) ประเมินแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน
4) พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มี
ศักยภาพในการให้บริการวิชาการ

3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็น
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา**
3.1.2 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา**

ผลงานการให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน
ส่งเสริม และสร้างความภาคภูมิใจในการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน

4.1.1 ระดับความสาเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม**

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ที่ 5.1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
1) พัฒนาระบบบริหารและจัดการ
งบประมาณ
2) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
3) พัฒนาระบบการให้ บริการและการ
กากับดูแลติดตามการดาเนินงาน
4) กาหนด KPI ระดับคณะ (กลุ่มวิชา)
ระดับกรรมการและระดับบุคคล
5) มีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจของคณะจากผู้รับผิดชอบปีละ2 ครั้ง
6) พิจารณาความดีความชอบตาม KPI

5.1.1 ระดับความสาเร็จของการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนา
กลยุทธ์ แผนงานดาเนินงาน และมีการกาหนดตัวบ่งชี้หลัก เพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ**
5.1.3 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการที่กาหนด**
5.1.6 ระดับความสาเร็จของการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา**
5.1.7 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต**

เป้าประสงค์ที่ 5.2 : พัฒนาระบบการจัดการด้านการเงิน
5.2.1 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดทา การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ**
5.2.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน**

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์ที่ 5.3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
5.3.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศใน
บริหาร วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และ
ห้องสมุด**
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2)จัดหาทรัพยากรห้องสมุดและ
คอมพิวเตอร์
เป้าประสงค์ที่5.4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1) พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร
2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
3) พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรบุคคล

1) มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามภารกิจหลัก
2) มีทรัพยากรห้องสมุดและ
คอมพิวเตอร์เพียงพอ

5.4.1 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา**
5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา**
5.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจา**

เป้าประสงค์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
5.5.3 ระดับความสาเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา*
เป้าประสงค์ที่ 5.6 : พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

5.6.1 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง**
5.6.2 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา**
เป้าประสงค์ที่ 5.7 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร
1) พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรบุคคล
2) ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ สุขภาพ
คุณธรรม และจริยธรรม

5.7.1 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ**

เป้าประสงค์ที่ 5.8 : พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
1) ส่งเสริมการประชา- สัมพันธ์เพื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลแบบเชิงรุก
2) ส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์
เก่า และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

5.8.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่สากล**
5.8.3 ระดับความสาเร็จของการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของศิษย์เก่า***
5.8.4 ระดับความสาเร็จของการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง***

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
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ผลผลิต-โครงการ-กิจกรรม/ประมาณการงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลผลิต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ปี (ล้านบาท)
54

55

56

57

58

59

60

(ปี 54 - 63)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1.1 : คณะพยาบาลศาสตร์เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
1.1.1 จานวนนิสิตที่เข้าใหม่สาขาวิชา
พยาบาล*

1.1.2 จานวนนิสิตที่คงอยู่สาขาวิชาพยาบาล*
1.1.3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชา
พยาบาล*

130

1) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ชุมชนใน
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

510

2) ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศ

1)ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2)โครงการผลิต
แพทย์และพยาบาล
เพิ่ม

101

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : มหาวิทยาลัยมีกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์เต็มตามศักยภาพ และมีการบริหารจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
1.2.1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด*

90

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี **

90

1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศ
2) การบริหารจัดการการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน
3)พัฒนากระบวนการผลิตสื่อการสอนที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

1) ผู้สาเร็จการศึกษา
2) การได้งานทา

0.2

0.2

61

62

63
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1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา**

90

การสอบใบประกอบ
วิชาชีพผ่านฯ เพิ่มขึ้น

1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์**

90

เงินเดือน

1.2.5 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิตและบทบาทสถาบันอุดมศึกษา
**
1.2.6 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อ
หลักสูตรทั้งหมด**

5

5)ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

100

6)จานวนหลักสูตรที่
ปรับปรุง
7)จานวนหลักสูตรที่
พัฒนาใหม่และเปิด
สอน

เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งทางวิชาการแก่นิสิตทุกระดับ
1.3.1 จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ
2
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ**

1)พัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพนิสิตให้
เป็นผู้รอบรู้ใน วิชาการที่หลากหลาย และ
ทันสมัย

1.3.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด**

76

2) สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต หรือศิษย์ 2)คัดเลือกผลงาน
เก่าได้รับการคัดเลือกในการประกาศ
ของนิสิต เพื่อส่งเข้า
เกียรติคุณ
ประกวดหรือรับ
รางวัล

1.3.4 ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**

5

3) สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตปริญญา
โทมีศักยภาพในการเขียนบทความ
วิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

1)พัฒนานิสิตให้มี
ผลงานเพื่อเข้า
แข่งขัน

3)จัดให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเขียน
บทความวิทยานิพนธ์
ตีพิมพ์ก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์

0.1

0.1

0.2

0.2

0.05

0.05
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เป้าประสงค์ที่ 1.4 : มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนิสิต ให้มีความสมดุลทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความดีงาม จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.4.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิตด้านวิชาการ/กีฬา-นันทนาการ/
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม/คุณธรรม/
จริยธรรมและ/แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์**

5

การพัฒนาและสร้างเสริมสมรรถนะความ
แข็งแรงของร่างกายและความเข้มแข็ง
ของจิตใจและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

1)โครงการสร้างเสริม
สุขภาพนิสิต
2)โครงการพัฒนาจิต
3)โครงการจิตอาสา
4)โครงการพัฒนา
ภาวะผู้นา
5)โครงการกีฬา
6)โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ

0.05

0.05

โครงการเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์

0.3

0.3

เป้าประสงค์ที่ 1.5 : มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพทางการ
สอนแก่อาจารย์
1.5.1 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตาม
5
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา**

2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์

1.5.2 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ**

5

1) พัฒนาทักษะและเทคนิคทางการสอน
ให้กับอาจารย์

1)โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
2) 1)โครงการพัฒนา
ทักษะการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3)โครงการพัฒนา
อาจารย์ในการออก
ข้อสอบ วิภากษ์และ
วิเคราะห์ข้อสอบ

0.4

0.4

1.5.3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์**

5

ประเมินผลครบทุกรายวิชา

การประเมินความพึง
พอใจต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์มน
ระบบลงทะเบียน

0.9

0.9
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1.5.4 ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับการจด
ลิขสิทธ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจาและ/
หรือนักวิจัยประจา**

100

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ 2.1 : มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสู่ระดับสากล สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์**

5

1) การพัฒนาศักยภาพการทางานวิจัย
ของอาจารย์ทุกกลุ่มวิชา

1)โครงการติดตาม
การดาเนินการวิจัย

1

1

2.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัย และงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา**

35

2) มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor)

2)โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
อาจารย์ในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับชาติ

1

1

2.1.3 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา**
2.1.4 ร้อยละของผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา**
2.1.5 ร้อยละของผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างเด่นชัดต่ออาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัย
ประจา**

90,000

3) การเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรและ
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย

40

4) การพัฒนาขีดความสามารถในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5)สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่งานวิจัย

3)การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย

1

1

40
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2.1.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง(Citation)ใน Refereed journal หรือ
ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา**

3

2.1.7 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุ
สิทธิบัตร**

1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 : การบริการทางวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ
3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็น
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจา**

24

3.1.2 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา**

38

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน
4.1.1 ระดับความสาเร็จและประสิทธิผลใน
5
การอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม**

1) ศึกษาความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับ
การบริการวิชาการ
2)จัดทาแผนบริการวิชาการและ
แผนปฏิบัติการ
3)ประเมินแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน
4)พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มี
ศักยภาพในการให้บริการวิชาการ

ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

ส่งเสริม และสร้างความภาคภูมิใจในการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน

ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

0.3

0.3
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ที่ 5.1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
5.1.1 ระดับความสาเร็จของการกาหนด
5
ปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการ
พัฒนากลยุทธ์ แผนงานดาเนินงาน และมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้หลัก เพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ**

1) พัฒนาระบบบริหารและจัดการ
งบประมาณ
2) พัฒนาระบบการให้ บริการและการ
กากับดูแลติดตามการดาเนินงาน
3) กาหนด KPI ระดับคณะ (กลุ่มวิชา)
ระดับกรรมการและระดับบุคคล
6) พิจารณาความดีความชอบตาม KPI

ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

5.1.3 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการที่กาหนด**

80

มีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจของคณะจากผู้รับผิดชอบ ปีละ 2
ครั้ง

0.2

0.2

5.1.6 ระดับความสาเร็จของการนาระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา**

5

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

0.04

0.04

5.1.7 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต**

5

จัดทารายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต

เป้าประสงค์ที่ 5.2 : พัฒนาระบบการจัดการด้านการเงิน
5.2.1 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไก
การจัดทา การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ**

5

วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมประจาเดือน ทุกเดือน

5.2.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน**

80

คณะกรรมการกากับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ
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เป้าประสงค์ที่ 5.3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุด***

5

เป้าประสงค์ที่5.4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจา
36
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจา**
5.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจา**

58

เป้าประสงค์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย
5.5.3 ระดับความสาเร็จของมาตรการ
5
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา*

1)พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
บริหาร วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2)จัดหาทรัพยากรห้องสมุดและ
คอมพิวเตอร์

1)มีฐานข้อมูล
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
ภารกิจหลัก
2)มีทรัพยากร
ห้องสมุดและ
คอมพิวเตอร์เพียงพอ

0.05

0.05

1) ส่งเสรมิให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ
2) มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาต่อ

จานวนอาจารย์ทีมี
วุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น

9.04

13.56

ส่งเสริมให้อาจารย์ขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

จานวนอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น

มีคณะกรรมการประหยัดพลังงาน คณะ
พยาบาลศาสตร์

ผลการใช้พลังงานที่
ลดลง

0.02

0.02

พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก

0.05

0.05

เป้าประสงค์ที่ 5.6 : พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
5.6.1 ระดับความสาเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง**

5

5.6.2 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไก
การให้ความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา**

5

โครงการสร้าง
เครือข่ายประกัน
คุณภาพแก่นิสิต
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เป้าประสงค์ที่ 5.7 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร
5.7.1 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไก 5
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ**

1) พัฒนาระบบการรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
2) ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ สุขภาพ
คุณธรรม และจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 5.8 : พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
5.8.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาบัน 5
สู่สากล**

1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลแบบเชิงรุก

5.8.3 ระดับความสาเร็จของการมีส่วนร่วม
และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของศิษย์
เก่า***

5

2) ส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์
เก่า และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

5.8.4 ระดับความสาเร็จของการ
มีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง***

5

0.5

0.5

0.05

0.05

ภาคผนวก

