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คํานํา 
 

ดวยพระราชกฤษฎีกา วาดวยการหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
ในมาตรา 14  ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผน 4 ป  ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามถือเปน 
สวนราชการจึงตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (4 ป)  เพื่อแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 
และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ  เนื่องจากรัฐบาลมุงเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ในทุกมิติ (Function Area และ Agenda)  โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเสนอยุทธศาสตรเฉพาะ/พิเศษพรอม
วงเงินเขาคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพิ่มมากขึ้น  แตวงเงินงบประมาณในแตละปมีจํานวนจํากัด และจะมีการ
ปรับบทบาทของหนวยงานกลาง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองตอนโยบาย  และยุทธศาสตร
ของรัฐบาล   ภายใตกระบวนการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน ทั้งในแงของกรอบนโยบายเศรษฐกิจ
และการเงิน รวมทั้งการบริหารราชการแผนดิน  ประกอบกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับ
เดิมที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548  เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 
2548 ซึ่งเปนแผนกลยุทธ 10 ป (พ.ศ. 2548 - 2557)  มีบางยุทธศาสตรที่ยังไมสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณปจจุบัน  และแผนพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 - 2554) 

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงไดปรับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2550–2559) เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีแผนแมบทระยะยาวที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง  และเปนกรอบ
แนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร รวมถึงกลยุทธตางๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามใหสอดรับกับ
ความตองการของประเทศ  ชุมชน  และทองถิ่น  สามารถชี้นําและเปนกลไกกํากับติดตามการดําเนินงาน
ใหมีขีดความสามารถในเชิงการแขงขันโดยเนนการพึ่งตนเอง  และนําไปเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวา  เอกสารแผนกลยุทธฯ  เลมนี้จะชวยสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับ
ทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนามหาวิทยาลัย  และเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ ใชเปน
เครื่องมือสําหรับแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติตอไป  ซึ่งความสําเร็จของแผนกลยุทธฯ นี้ขึ้นอยูกับ
ความรวมมือของบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายที่จะนําแผนไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ
จริงจัง อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสําเร็จดังที่มุงหวัง 
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หลักการและความจําเปน 
 
 พระราชกฤษฎีกา วาดวยการหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลบังคับ
ใชอยางสมบูรณ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 โดยในหมวด 3 มาตรา 14 ไดกําหนดไววา “ในการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดิน  ตามมาตรา 13 ใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  โดยนํานโยบายของ
รัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยางนอยจะตอง
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน  สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบ
ในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรตางๆ ที่จะตองใชระยะเวลาการดําเนินการ
และการติดตามประเมินผล” 
 รัฐบาลจึงไดจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน (4 ป) และใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ         
ราชการ (4 ป) เพื่อแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป และทิศทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยรัฐบาล
มุงเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุกมิติ (Function Area และ Agenda) โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการ
เสนอยุทธศาสตรเฉพาะ/พิเศษพรอมวงเงินเขาคณะรัฐมนตรี โดยตรงเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลมีแนวคิด 
ยุทธศาสตรริเริ่มใหมๆ ซึ่งจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก แตวงเงินงบประมาณในแตละปมีจํานวน
จํากัด และจะมีการปรับบทบาทของหนวยงานกลาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองตอนโยบาย 
และยุทธศาสตรของรัฐบาลภายใตกระบวนการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน ทั้งในแงของกรอบนโยบาย
เศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งการบริหารราชการแผนดิน ประกอบกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฉบับเดิมที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2548 ซึ่งเปนแผนกลยุทธ 10 ป (พ.ศ.2548-2557)  และยังไมครอบคลุมกับนโยบายของรัฐบาล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554) 
 จากเหตุที่กลาวมาแลวขางตน มหาวิทยาลัยจึงไดปรับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(พ.ศ. 2550 – 2559) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแผนแมบทระยะยาวที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  และ
เปนกรอบแนวทางที่แสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร รวมถึงกลยุทธตางๆ เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามใหสอดรับกับความตองการของประเทศ ชุมชนและทองถิ่น สามารถชี้นําและเปน
กลไกใหสามารถในเชิงการแขงขันเนนการพึ่งตนเอง โดยแผนกลยุทธนี้จะนําไปเปนกรอบใหกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในระยะ 5 ป  ต้ังแตฉบับที่ 10 จนถึง ฉบับที่ 11  โดยจะผูกโยงกับยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ หนวยงาน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยจะไดนําไปเปนกรอบในการกําหนดแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการตอไป 
 
สถานการณ และแนวโนมการพัฒนาอุดมศึกษาของโลก 
 1. แนวโนมของโลก 
  บทบาทการพัฒนาอุดมศึกษาทั่วโลกมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องการขยายจํานวนการรับ
นักศึกษา เพ่ือรองรับโอกาส และสรางความเสมอภาคใหกับผูตองการเขาศึกษาจํานวนมากขึ้น ทําใหอุดมศึกษาตอง
สรางความหลากหลายในระบบวิชาการ ที่นําไปสูรูปแบบการใหบริการวิชาการที่หลากหลาย ผลจากการขยาย
จํานวนนักศึกษาทําใหรัฐที่เปนผูสนับสนุนหลักของอุดมศึกษา มีขอจํากัดทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบตออุดมศึกษา
จึงตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและรักษาคุณภาพมากขึ้น รวมท้ังการไดรับการคาดหวังวาอุดมศึกษา 
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จะมีบทบาทชี้นําทางเศรษฐกิจ สังคมและตอบสนองความตองการของสังคมในขณะเดียวกันยังคงไวซึ่งความเปน
อิสระ  
  นอกจากนั้น การที่องคการคาโลกกําหนดใหการศึกษาเปนสินคาและบริการรูปหนึ่งในระบบ     
ตลาดเสรี ประกอบกับโลกเขาสูยุคสังคมการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลตอการ
แขงขันในดานการศึกษามากขึ้นเชนเดียวกับการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ ทําใหสังคมตองปรับตัวอยูบน 
พ้ืนฐานความรู เพ่ือใหประเทศสามารถแขงขันไดในเวทีโลก ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาอุดมศึกษาไทย
เชนเดียวกัน 
 2. ปจจัยภายในสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการปรับบริบทใหมของอุดมศึกษาไทย  ไดแก 
  (1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยการหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จัดทําขึ้น
เพ่ือมุงหวังเพ่ือใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ขาราชการ บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย  ดังนี้  
   - เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
   - เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
   - มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
   - ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
   - มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสภาวการณ 
   - ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
   - มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
  (2) นโยบายรัฐบาล ไดแก นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548   
และไดนําไปจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่เนนการลดขนาดและ
กําลังคนของระบบราชการ เนนประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี ทั้งปรับเปล่ียนสถานภาพ และพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไปสูการเปนสถาบนัอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล 
  (3)  ขอจํากัดของทรัพยากร เนื่องจากรัฐตองมีภาระในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกผูมีสิทธิ  
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศและความตองการใช
ทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาสูงมาก 
  (4) การใหความสําคัญการพัฒนาประเทศในระดับพ้ืนที่ และระดับชุมชนเฉพาะตามแนวคิดเรื่องและ
ประชาคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจใหเกิดความพอเพียงและสามารถพึ่งตนเองได 
  (5) จํานวนนักเรียนผูจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มมากขึ้น เปนแรงผลักใหรัฐตองขยายสถานที่
เรียนในระบบชั้นเรียนปกติ และระบบการสอนทางไกล หรือระบบภาคพิเศษภาคสมทบเพื่อสนองความตองการ 
ของสังคม การขยายงานการรับนักศึกษาเชิงปริมาณ กอใหเกิดความหยอนยานเชิงคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
ของการจัดการ 
  (6) มีการรุกเชิงการตลาดจากสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ทั้งเพ่ือนบานและประเทศตาง ๆ โดย
มุงหวังใหบริการการศึกษาเปนส่ือในการแขงขันเชิงคุณภาพความเชื่อมั่น และมีระบบการจูงใจท่ีดีกวา ทําให
สถาบันอุดมศึกษาของไทยตองหันกลับมามองตนเองมากขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัยเปน
หลัก 
  (7) ระบบบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยสวนใหญเปนระบบราชการทําให 
ไมมีอิสระทางวิชาการ ขาดความคลองตัว โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนระบบราชการที่ตองกําหนดอัตรา
เงินเดือน การกําหนดจํานวนตําแหนงจึงไมสามารถหาคนดีคนเกงมาปฏิบัติงานไดมากนัก ระบบเงินและ
งบประมาณก็เปนระบบราชการตองยึดระเบียบที่ราชการกําหนด ทั้ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยที่พัฒนาแลว ทั่วโลกจะมี
ระบบควบคุมกันเอง มุงใหความคลองตัวในการใชจายทรัพยากรและมีส่ิงจูงใจท่ีดีเกิดขึ้น 
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  (8) ปจจุบันระบบการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารโทรคมนาคม  มีความรวดเร็ว  กาวหนาและพัฒนา
ระบบเครือขายไปมาก มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทั้งทางตรง และทางออม  ดังนั้นมหาวิทยาลัย / 
สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองมีการพัฒนาการใชส่ือตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอนมากขึ้น เพ่ือใหผูเรียนได
คนควาดวยตนเองหรือแสวงหาแหลงความรูจากแหลงภูมิปญญาตาง ๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545 – 2559)  
     ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี  10  (พ.ศ. 2550 – 2554) 
 
 1. กรอบนโยบาย 
  1.1  เรงปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  ใหคนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู ทั้ง
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
และมาตรฐานทุกระดับ 
  1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ตระหนักในคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท  สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  และคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดแกผูเรียน
ทุกระดับและประเภท 
  1.3 ปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือผูเรียนทุกเพศ  วัย  และกลุมเปาหมาย  ทั้งเด็ก  เยาวชน  วัยแรงงาน  สตรี  
ผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูดอยโอกาส  โดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือ
ของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  และสถาบันศึกษาบนพื้นฐานของศาสนา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และ
ภูมิปญญาไทย 
  1.4 พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือสรางความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน 
ในสังคมทุกระดับ  รวมทั้งสรางสรรค  ประยุกตใช  และเผยแพรองคความรูใหม  และการเรียนรูอยางตอเนื่อง   
บนพ้ืนฐานของการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.5 มุงเนนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ใหการศึกษาสรางคน  สรางความรู สูสังคม
คุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  1.6 เรงผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ ทั้งดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  กําลังคนระดับกลาง  อาชีวศึกษา  รวมถึงการผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการ
ศึกษา  โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศเพื่อเพ่ิมขีดความความสามารถในการ
แขงขัน  รองรับการพัฒนาและการนําประเทศเขาสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู 
  1.7 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาใหเกิดการระดมสรรพกําลังกัน 
ทั้งสังคม เพ่ือสรางสรรคสังคมภูมิปญญาและการเรียนรู  ในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย  ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
พอแมผูปกครอง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นๆ 
  1.8 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหผูเรียน สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาเขาถึง 
และใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เปนฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศ  
ทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสารเทคโนโลยีพัฒนาการบริหารจัดการและการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี 
และการสื่อสาร 
  1.9 สงเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  1.10 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใหเกิดการสรางและการจัดองคความรู ความสามารถ
เชื่อมโยงการวิจัยเขากับกระบวนการการศึกษาและการเรียนรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ไดอยางเต็มที่ 
  1.11 สงเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนกลไกเสริมสรางสมานฉันท สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตย มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ บนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ความเปนอัตลักษณของทองถ่ินอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ 
  1.12 สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ  และการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวาง
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือยกระดับการศึกษาไทยในเวทีโลก 
 
 
 2. กรอบยุทธศาสตรและการดําเนินงาน 
  2.1 เปาหมาย 
   2.1.1 สถาบันการศึกษาทุกแหลงเปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เปนแหลงพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพชั้นสูง  การคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู  และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
   2.1.2 ประชากรกลุมอายุ 18–24 ป  ไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา รอยละ 40 (เฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาประเภทจํากัดรับ  ทั้งรัฐและเอกชน) 
 
  2.2 การดําเนินงาน 
   2.2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาสูระดับสากล และการเปน
ศูนยกลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค  รวมทั้งเตรียมการรองรับการขยายตัวของการเปดเสรีทางการ
ศึกษาเพื่อลดความเสียเปรียบในการเจรจา 
   2.2.2 สงเสริมสหกิจศึกษา การผลิตและการพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งสาขาที่ขาดแคลน เชน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุข
ศาสตร และสาขาที่มีความจําเปนเรงดวน และจําเปนในการพัฒนาประเทศ เชน ภาษา ปรัชญา กฎหมายธุรกิจ
ตางประเทศ และกฎหมายทรัพยสินระหวางประเทศ 
   2.2.3 สงเสริมและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา ใหมีความรูในระดับปริญญาเอก 
อยางเพียงพอกับความตองการ ควบคูกับการพัฒนางานวิจัย และการสรางองคความรู  ใหความสําคัญกับการ
จัดการทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   2.2.4 สงเสริมและขยายการมีสวนรวมการจัดการอุดมศึกษาของเอกชน ทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ มีมาตรฐานภายใตการกํากับและสนับสนนุที่สอดคลองกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
   2.2.5 สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานไดอยางมีอิสระ  คลองตัว  เรงรัด สนับสนุน และสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหเปนสถาบันในกํากับ
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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สถานการณ  และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 1. ความเปนมาของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไดดําเนินงานตามพันธกิจ และ
ภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษามาเปนเวลากวา 30 ป ต้ังแตชวงเริ่มแรกในฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาสารคาม ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และไดรับการ
จัดต้ังเปนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 ในชวงเวลา 13 ปที่ผานมามหาวิทยาลัย
มีความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานใหม เพื่อตอบสนองตอความตองการการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของทองถิ่น ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแส 
โลกาภิวัตน โดยขยายการจัดการศึกษาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชา 
ที่ขาดแคลนและพัฒนาสาขาวิชาดานศึกษาศาสตร ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตรใหมีความเปนสหศาสตร
มุงการวิจัย  และการปฏิบัติงานจริงในทองถิ่น เสริมสรางประสบการณในวิชาชีพโดยรวมมือกับสถาน
ปฏิบัติการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมุงใหเกิดโครงการศึกษาระดับนานาชาติดวย 
 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย   ฉบับที่   8   
(พ.ศ. 2540 – 2544)  ถึงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย  ฉบับที่  9  (พ.ศ. 2545 – 2549) 
  จากสถานภาพในอดีต มหาวิทยาลัยมหาสารคามดําเนินการในฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ในชวงแรกของการเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศยังคงดําเนินการภารกิจจัดการศึกษาเนนทาง
ศึกษาศาสตรและมนุษยศาสตรเปนสําคัญ และจากผลการเปลี่ยนแปลงทิศทางดานเศรษฐกิจความตองการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรวดเร็วและกาวหนาอยางมาก ทําให
มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2540 - 
2544)และฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545-2549)  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 
   2.1 การพัฒนามหาวิทยาลัย  ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540 - 2544) มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการผลิตบัณฑิต 9 คณะ/เทียบเทาคณะ กับ
โครงการจัดต้ังคณะ 1 โครงการ (เปนคณะนอกระบบราชการโดยระเบียบมหาวิทยาลัย 5 คณะ)  
และหนวยงานสนับสนุน  ไดแก  สํานักงานอธิการบดี  สํานักคอมพิวเตอร  สํานักวิทยบริการ  สถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช  และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มีการขยายการจัดการศึกษาโดยการบริการ
วิชาการแกสังคมไปยังวิทยาเขตนครพนม  จังหวัดนครพนม  ศูนยพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี  และ
ศูนยบริการการศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  มีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งสิ้น  70 หลักสูตร  มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 13,070 
คน  เปนนิสิตระดับปริญญาตรี  จํานวน  10,967 คน  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2,103 คน มีบุคลากร
ทั้งสิ้น 1,184 คน จําแนกเปนขาราชการสาย ก 327 คน ขาราชการสาย ข และ ค  221 คน  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  66 คน  ลูกจางประจํา 88 คน  ลูกจางชั่วคราว  482  คน 
   2.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย  ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545 - 2549)  มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการผลิตบัณฑิต 18 คณะ/เทียบเทาคณะ (เปน
คณะนอกระบบราชการโดยระเบียบมหาวิทยาลัย 14 คณะ) และหนวยงานสนับสนุน  ไดแก  สํานักงาน
อธิการบดี  สํานักคอมพิวเตอร  สํานักวิทยบริการ  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  และสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งจัดการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  จังหวัดตางๆ  ไดแก  จังหวัดอุดรธานี  รอยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร  
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ขอนแกน  สุรินทร นครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย หนองคาย สระบุรี กรุงเทพฯ 
และเพชรบูรณ  มีการเปดสอนทั้งหมด 185 หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี 95 หลักสูตร  ระดับ ป.บัณฑิต 3 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 58 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 29 หลักสูตร  มีนิสิตรวมทั้งสิ้น  32,647 คน  
เปนนิสิตระดับปริญญาตรี  จํานวน  26,633 คน  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 6,014 คน  มีบุคลากรทั้งสิ้น  
2,304 คน  จําแนกเปนขาราชการสาย ก  290 คน  ขาราชการสาย ข และ ค  178 คน พนักงานวิชาการ  
410 คน  พนักงานปฏิบัติการ  243 คน  ลูกจางประจํา 64 คน  ลูกจางชั่วคราว 1,064 คน  ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ  55 คน 
  โดยสรุปการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 และ 
9 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีดังนี้ 
   1) ขยายการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาโดยคํานึงถึงความ
ตองการของตลาดและประเทศโดยเฉพาะเปนการเตรียมกําลังคนรองรับสภาพเศรษฐกิจฟนตัวโดยในระดับ
ปริญญาตรีมุงขยายสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ สําหรับสาขา
ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะมุงพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ และพิจารณาชะลอ  
ยกเลิก หรือยุบรวมสาขาวิชาที่ไมจําเปน หรือตลาดมีความตองการนอยยกเวนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมาก  
เชน  ภาษาตางประเทศ  เปนตน 
   2)  สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ  และความเขมแข็งทางวิชาการทุกสาขาวิชาการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย โดยใหมีการขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับสาขาที่มีความพรอม 
มีศักยภาพและมีคุณภาพมาตรฐานดานการวิจัย 
 
 3.  สภาพปญหาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปจจุบัน 
  ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการผลิตบัณฑิต  18 คณะ/
เทียบเทาคณะ (เปนคณะนอกระบบราชการโดยระเบียบมหาวิทยาลัย 14 คณะ) และหนวยงานสนับสนุน  
ไดแก  สํานักงานอธิการบดี  สํานักคอมพิวเตอร  สํานักวิทยบริการ  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  และ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มีการขยายการจัดการศึกษาโดยการบริการวิชาการแกสังคมไปยัง
วิทยาเขตนครพนม จังหวัดนครพนม  ศูนยพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี  และศูนยบริการการศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด  และศูนยบริการการศึกษาในจังหวัดตางๆ เชน ขอนแกน ยโสธร ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
ชัยภูมิ  อุบลราชธานี กาฬสินธุ  หนองคาย  มุกดาหาร สุรินทร  สระบุรี กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นที่มี
ศักยภาพ  ปจจุบันมีนิสิตรวมทั้งสิ้น  28,393 คน  เปนนิสิตระดับปริญญาตรี  จํานวน 19,653 คน  ระดับ
บัณฑิตศึกษา  จํานวน 8,740 คน  มีบุคลากรทั้งสิ้น  2,537 คน  จําแนกเปนขาราชการสาย ก  287 คน  
ขาราชการสาย ข และ ค  175 คน พนักงานวิชาการ  555 คน  พนักงานปฏิบัติการ  359 คน ลูกจางประจํา 
62 คน  ลูกจางชั่วคราว  1,029  คน  ผูเชี่ยวชาญ  44 คน  และผูมีความรูความสามารถพิเศษ  26 คน  
สภาพปญหาของมหาวิทยาลัยที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงอาจสรุปไดดังนี้ 
   3.1  ในสภาพที่เปนมหาวิทยาลัย  “ใหม”  ในดานการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
นั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังอยูในสภาพขาดแคลนอาจารยอยูอีกจํานวนมาก แมสําหรับสาขาวิชาเดิม 
ที่ดําเนินการอยูแลวก็ยังมีอาจารยที่ไมเพียงพอ ทั้งดานจํานวนและคุณวุฒิ มาตรการการจํากัดกําลังคน
ภาครัฐที่เปนเหตุใหไมไดรับการจัดสรรอัตรากําลังใหม จนไดกลายเปนขอจํากัดของการพัฒนาวิชาการ 
ในเกือบทุกสาขาวิชา  
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   3.2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความจําเปนที่จะตองขยายขอบขายการดําเนินงานทาง
วิชาการ ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาและเปนการเพิ่มสาขาวิชาใหมหาวิทยาลัยมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น  ทําใหมีความจําเปนที่จะตองจัดต้ังหนวยงานทางวิชาการใหมๆ แตในสภาวะปจจุบัน
สถาบันราชภัฏไดปรับฐานะเปนมหาวิทยาลัย ทําใหอัตราการไดนิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยลดลง  
อันเกิดจากสาเหตุเกิดการแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเดียวกันทําใหสวนแบงของนิสิต
กระจายอยูในสถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นดวย สงผลทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เปนอยางยิ่ง 
   3.3 ปญหาความจํากัดของทรัพยากรทุกๆ ดานการแขงขันทางการศึกษากับสถาบัน 
อุดมศึกษาแหงอื่นในภูมิภาคเดียวกัน  ประกอบเขากับความไมคลองตัวในระบบราชการยิ่งทําใหปญหา
รุนแรงยิ่งขึ้นแตหากมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวและความเปนอิสระในการจัดสรร  จัดใชและเกลี่ย
ทรัพยากรรวมทั้งสามารถกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในการดําเนินการไดเอง เชน ระบบการบริหารบุคคล การ
กําหนดรูปแบบโครงสรางการบริหาร เปนตน อาจทําใหสามารถสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการภายใต
ความจํากัดของทรัพยากรไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งปญหา ดังนั้นเมื่อประกอบกับสถานการณอื่นๆ จากภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 
 

 จึงอาจสรุปไดวาในปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดดําเนินการมาถึงจุดที่จะตองเตรียมการ
พัฒนาเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือ 
ในการใชทรัพยากรรวมกันทั้งบุคลากร และหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ  
ทั้งสวนกลางและภูมิภาค 
 
 
การวเิคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรในการจัดทําแผนพัฒนา : การวิเคราะหเบื้องตน 

 1.  ปจจัยภายใน 
  1.1  ดานการบริหารจัดการ 
   จุดแข็ง 
    1) มหาวิทยาลัยมีทําเลที่ต้ังและขนาดที่เหมาะสมตอการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง 
    2) มหาวิทยาลัยอยูในระยะแหงการพัฒนา ทําใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได 
    3) โครงสรางการบริหาร/ โครงสรางหนวยงาน เปนระบบที่ชัดเจน  
    4) มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนและสอดคลองกันทุกระดับ 
    5) มีระบบการบริหารจัดการที่ใหมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินงานอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของหนวยงานนั้น ๆ 
    6) ผูบริหารมีศักยภาพสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว  รวมทั้งสามารถคาดการณผล
ของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได  
    7) บุคลากรมีศักยภาพในการเรียนรูและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยได 
    8) มีกองทุนฯ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
    9) มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ทันสมัย  ทําใหการบริหาร
จัดการมีความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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    10) มหาวิทยาลัยมีศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษาที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
จึงมีโอกาสที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาสนองความตองการของผูเรียนไดอยางทั่วถึง 
   จุดออน 
    1) ระบบการขนสงและการจราจรที่เปนเสนทางหลักไมดี  ทําใหการเดินทางไป-มาไมสะดวก
เทาที่ควร  
    2) ขาดการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรภายในใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    3) ศักยภาพการแสวงหางบประมาณของแตละหนวยงานไมเทาเทียมกัน  ทําใหการบริหาร
จัดการไมเต็มศักยภาพ  
    4) ขาดประสิทธิภาพในการจัดการระบบขอมูล และฐานขอมูล 
    5) สัดสวนอาจารยตอนิสิตไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ  สมศ. และ  สกอ.   
    6) การรับนิสิตไมเปนไปตามแผนการรับ  สงผลกระทบตอประมาณการรายรับของ
งบประมาณเงินรายได 
    7) การบริหารงานบุคคลยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การพิจารณาความดีความชอบ 
   แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง 
    1) มหาวิทยาลัยควรรวมมือกับจังหวัดหรือองคกรปกครองทองถิ่น เพื่อทําแผนพัฒนาการ
จัดระบบการขนสงและการจราจร 
    2) มหาวิทยาลัยควรเรงปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวดานการศึกษา 
    3) ควรพัฒนาวิทยาเขตพื้นที่ในเมืองใหเปนศูนยกลางการวิจัยและการบริหารจัดการ 
    4) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางขององคกรใหมีประสิทธิภาพและตรงตามภารกิจ เนื่องจาก 
มีหนวยงานเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อลดความซ้ําซอนในภารกิจ 
    5) ควรทําความเขาใจลักษณะเฉพาะของแตละหนวยงานและใหอิสระในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น  
    6) สรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
    7) ควรพัฒนาระบบการจัดการสรรหาบุคคลใหเหมาะสมกับงาน / ภาระงาน  เพื่อใชทรัพยากร
บุคคลอยางเต็มศักยภาพ 
    8) ควรพัฒนาวิธีการสรรหาตําแหนงผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
    9) ควรอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง  และสอดคลอง
กับภาระหนาที่ 
    10) ควรพัฒนาความเปนนักบริหารแบบมืออาชีพและความคิดสรางสรรคของผูบริหาร
ระดับกลาง 
    11) สงเสริมการพัฒนาตนเองของคณาจารยควบคูไปกับการสรางขวัญกําลังใจโดยการสราง
แรงจูงใจและระบบสวัสดิการรูปแบบตาง ๆ 
    12) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใชเปนเกณฑการพิจารณาความดี
ความชอบอยางเปนธรรม  
    13) จัดการประชุมเผยแพรนโยบาย  เพื่อใหเขาใจแนวทางในอนาคตรวมกัน  โดยเฉพาะใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากร   



 

 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 2559) 10 

    14) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลและฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการบูรณา
การใหสามารถใชขอมูลรวมกันไดปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ  และทันสมัย
ยิ่งขึ้น 
    15) ควรเรงดําเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยใหมีความ
เหมาะสมและทันตอสถานการณปจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตาง ๆ 
 
  1.2  ดานการจัดการเรียนการสอน 
   จุดแข็ง 
    1) มีสื่อ-อุปกรณการจัดการเรียนการสอนอยางครบถวน 
    2) หลักสูตรที่เปดสอนตรงตามความตองการของผูเรียน 
    3) มีการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
    4) กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
    5) บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิต 
   จุดออน 
    1) กระบวนการคัดเลือกและการรับนิสิตเขาศึกษายังขาดประสิทธิภาพ 
    2) การโฆษณาประชาสัมพันธจุดเดนของมหาวิทยาลัยยังไมสามารถสรางแรงจูงใจใหผูเรียน
เลือกมหาวิทยาลัย  
    3) ขาดความโดดเดนของอาจารยผูสอน 
    4) อัตราคาเลาเรียนของบางคณะ/หลักสูตรไมเทาเทียมกัน 
   แนวทางในการเสริมสราง หรือปรับปรุง 
    1) ควรปรับปรุงอุปกรณ-สื่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความ
ทันสมัย  และเพียงพอตอความตองการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน 
    2) ปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  และมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    3) กําหนดเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกนิสิตขั้นตนที่มีคุณภาพ  เพื่อสรางคุณคาและความ
ภูมิใจเมื่อไดรับการคัดเลือก 
    4) จัดหาสวัสดิการใหนิสิตใหมเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางแรงจูงใจใหเขาศึกษาตอ พัฒนาอาจารย
ใหมีความรูและทักษะในการสอนแกคณาจารย 
 
  1.3  ดานการวิจัย 
   จุดแข็ง 
    1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ใหความสําคัญ สงเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
    2) มีคณาจารยรุนใหมที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่หลากหลายสาขาวิชา 
    3) มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารองรับการพัฒนางานวิจัยระดับสูง 
    4) มีกลไกสรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและองคกร 
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   จุดออน 
    1) อาจารย-นักวิจัยยังขาดประสบการณในการทํางานวิจัย 
    2) ขาดการบูรณาการงานวิจัยกับภูมิปญญาทองถิ่น  ทรัพยากรความหลากกลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาตอยอดและสรางองคความรูใหมเพื่อถายทอด 
สูชุมชน/สังคม 
    3) งบประมาณที่ใชในการสงเสริม สนับสนุนงานวิจัยยังไมเพียงพอตอความตองการ 
    4) ขาดแคลนเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูงในการทํางานวิจัย 
    5) ขาดประสบการณในการเขียนบทความวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัย 
    6) คณาจารยยังขาดเจตคติตอการสรางสรรคผลงานวิจัยเพื่อสรางกาวหนาในกับมหาวิทยาลัย 
และตอตนเอง 
   แนวทางในการเสริมสราง หรือปรับปรุง 
    1) ควรมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทํางานของอาจารย – นักวิจัย ตลอดจนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการทํางานวิจัยสูงขึ้น 
    2) ควรเพิ่มงบประมาณในการทําวิจัย 
    3) ควรกําหนดกรอบการวิจัยที่อาศัยภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรความหลากกลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนพื้นฐานในการสรางสรรคผลงานวิจัย  
    4) พัฒนาศักยภาพการแสวงหาทุนทํางานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
    5) พัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพรผลงานวิจัย 
    6) พัฒนานักวิจัยที่มีประสบการณสูงใหเปนนักวิจัยพี่เล้ียง 
 
  1.4  ดานการบริการวิชาการ 
   จุดแข็ง 
    1) มีองคความรูทางวิชาการที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อใหบริการวิชาการ 
    2) มีหนวยงานเฉพาะทางที่รองรับงานบริการวิชาการแกสังคม 
   จุดออน 
    1) ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบที่กําหนดนโยบายดานการบริการวิชาการ 
    2) งบประมาณสําหรับการสนับสนุนการบริการวิชาการยังไมเพียงพอ  
    3) การใหบริการวิชาการไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน/สังคม 
    4) ขาดการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เขากับการใหบริการวิชาการ 
    5) ขาดความเชื่อมโยงในการใหบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
   แนวทางในการเสริมสราง หรือปรับปรุง 
    1) กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการแกสังคมใหชัดเจน เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับของสังคมทุกระดับ 
    2) มีกระบวนการพัฒนาทักษะ/ เทคนิคการใหบริการวิชาการสูชุมชน 
    3) เพิ่มสัดสวนงบประมาณดานการใหบริการแกสังคม 
    4) พัฒนาแนวทางการหารายไดจากการใหบริการวิชาการ 
    5) ควรศึกษาความตองการของชุมชนแบบมีสวนรวม 
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    7) พัฒนาการใชทรัพยากรรวมกันในการใหบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
    8) ขยายเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ 
    9) บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการใหบริการวิชาการ 
 
  1.5  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒธรรม/คุณธรรมจริยธรรม 
   จุดแข็ง 
    1) มีสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  และคณะศิลปกรรมศาสตร ทําหนาที่หลัก
เกี่ยวกับกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานโดยตรง 
    2) มีคณะและหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารองรับงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 
    3) กิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมอีสานไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก 
    4) มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในดานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
    5) มีผลงานของนิสิตที่ไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ 
   จุดออน 
    1)  ขาดการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  การวิจัย  
และการใหบริการวิชาการ 
    2) ขาดการประสานงานความรวมมือของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรางสรรคงาน
ดานทํานุศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
    3) ขาดแคลนนักวิจัยที่มีศักยภาพในการทํางานวิจัยดานทํานุศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
    4) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน 
    5) เปาหมายการอนุรักษ พัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมยังไมชัดเจน 
   แนวทางในการเสริมสราง หรือปรับปรุง 
    1) ปลูกจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตใหเหน็คุณคาของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน 
    2) จัดกิจกรรมเพื่อบมเพาะคุณธรรม จริยธรรมใหแกนิสิต และบุคลากรอยางตอเนื่อง  
    3) สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 
    4) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภายในเพื่อสรางความรวมมือใหมีงานวิจัยเพื่อการ
อนุรักษและพัฒนาองคความรูในดาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  
    5) สนับสนุนและสงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม  กับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการใหบริการวิชาการ 
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 2.  ปจจัยภายนอก 
  2.1  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    โอกาส 
     1) มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     2) มหาวิทยาลัยสามารถนําความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิด
ประโยชน ในการบริหารจัดการ 
    อุปสรรค 
     1) ความเจริญกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําให
การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของคนรับผิดชอบไมทันการเปลี่ยนแปลง 
     2) งบประมาณ เพื่อการสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอ 
     3) การถายทอดความรู ขอมูล ขาวสาร  เกี่ยวกับความเจริญกาวหนาและการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมทั่วถึง 
     4) บุคลากรที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศขาดการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 
อยางตอเนื่อง 
    แนวทางในการเสริมสราง หรือปรับปรุง 
     1) ปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับการใชงานไดอยางคุมคา 

     2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมอยางตอเนื่อง  สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     3) พัฒนา Web Site และ Link  ของทุกคณะ/หนวยงาน ใหมีความทันสมัยและนาสนใจ 
เพื่อใชเปนสื่อในการเผยแพรผลงานสูสาธารณะ 

     4) ควรมีระบบการบริหารจัดการ  อุปกรณ  เครื่องมือใหสามารถใชงานไดอยางคุมคา 

     5) ควรมีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ชัดเจน 

     6) จัดโครงการความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคกรภายนอก เพื่อความ   
หลากหลาย 

 
  2.2  ดานการเมือง 
    โอกาส 
     นโยบายการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารของประเทศ ที่สงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีอิสระ 
ในการบริหารจัดการมากขึ้น 
    อุปสรรค 
     1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ   สงผลใหการดําเนินงานตามแผนของ
มหาวิทยาลัยมีความคลาดเคลื่อน  เชน  นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ  นโยบายการปฏิรูป
การเงินอุดมศึกษา  เปนตน 
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     2) การเปดเสรีทางการศึกษา เชน การแขงขันศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
    แนวทางในการเสริมสราง หรือปรับปรุง 
     1) ควรแตงต้ังคณะทํางานขึ้นมารับผิดชอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบ
กับมหาวิทยาลัย 
     2) ควรต้ังคณะทํางานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการดําเนินการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ 
 
  2.3  ดานเศรษฐกิจ 
    โอกาส 
     มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงของงบประมาณเงินรายไดอยูในเกณฑดี 
    อุปสรรค 
     การใชจายเงินงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพ 
    แนวทางในการเสริมสราง หรือปรับปรุง 
     1) มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาและแสวงหารายไดเพิ่มเติมดวยองคความรูและ
ศักยภาพทุกดานของมหาวิทยาลัย 
     2) ควรมีความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรภายในเกี่ยวกับการใชงบประมาณ
และทรัพยากรรวมกันใหคุมคา และกําหนดแผนในเรื่องการดําเนินการตามแผน 
     3) มหาวิทยาลัยตองติดตามสถานการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปรับ
แผนกลยุทธตามสถานการณ   
     4) ควรจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสถานการณภายนอกอยางตอเนื่อง 
     5) ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหอยูอยางพอเพียงและใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 
  2.4  ดานสังคม/ สภาพแวดลอม 
    โอกาส 
     1) คานิยมในการเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียน / นักศึกษา  
     2) เจตคติของบุคคลทั่วไปและบุคคลภายนอกที่มีตอมหาวิทยาลัย  เชน  ผูปกครอง  
นักเรียนผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต   
     3) เจตคติดานวิชาการ ดานการใหบริการ  ดานคุณธรรม  ดานคุณภาพบัณฑิต  จริยธรรม  
ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
    อุปสรรค 
     1) สถานการณปญหาสังคมรอบมหาวิทยาลัย 
     2) ปญหาแหลงอบายมุข  
     3) ปญหายาเสพติด  
     4) ปญหาการมั่วสุมและการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  
     5) ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     6) ปญหาการจัดการหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัย 
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    แนวทางในการเสริมสราง หรือปรับปรุง 
     1)  รักษาภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย  โดยการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง 
     2) จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดลอม 
      2.1) รณรงคตอตานยาเสพติด 
      2.2) สํานึกรักวัฒนธรรมไทย 
      2.3) อบรมมารยาทไทย 
      2.4) รณรงครักสิ่งแวดลอม 
      2.5) สํานึกจิตสาธารณะ 
     3) ประชาสัมพันธผลงานคุณภาพทางวิชาการ เพื่อใหเกิดการยอมรับในกลุมผูรับบริการ 
     4) สํารวจเจตคติของสังคมที่มีตอมหาวิทยาลัย  
     5) ปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานและทันสมัย 
     6) ปลูกฝงความมีจิตสาธารณะ  จัดกิจกรรมที่เปนการสรางสรรคจิตใจและสังคม 
     7) พัฒนาระบบการบริการวิชาการตอสังคมใหตรงกับความตองการของชุมชน 
     8) การรวมมือกับชุมชนและจังหวัดเพื่อทํากิจกรรมหรือมาตรการในการปองกันและแกไข
ปญหาใหลดนอยลงและมีมาตรการที่เขมงวดรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มขอมูลขาวสารและ
บริการสูชุมชน 
     9) ใชชั่วโมงกิจกรรมในการสงเสริมจริยธรรมใหนิสิต  และสรางบรรยากาศในทางวิชาการ
ใหเพิ่มมากขึ้น 
     10) มหาวิทยาลัยตองมีมาตรการปองกันเกี่ยวกับเรื่องอบายมุข  สิ่งเสพติด และการมี
เพศสัมพันธของวัยรุน 
      11) จัดใหมีโครงการพัฒนาจิต / โครงการอบรมเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด  และการ 
มั่วสุม / การมีเพศสัมพันธของวัยรุน  มีการเผยแพรภัยและโทษที่เกิดจากปญหาเหลานี้ 
     12) มหาวิทยาลัยตองมีความเขมงวดเกี่ยวกับการจัดระเบียบหอพักนิสิต และสอดแทรก
ความรูเรื่องเพศศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ 
     13) สรางบรรยากาศในการพักอยูอาศัยของนิสิตที่ดี 
  
  2.5  ดานการแขงขัน 
    โอกาส 
     1) เปนสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการ 
     2) มีการพัฒนาองคกรและคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 
     3) มีศูนยบริการทางการศึกษาใหบริการในจังหวัดตางๆ ที่มีความตองการของผูเรียน 
   อุปสรรค 
     1) คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานยังไมเทาเทียมกัน 
     2) ศักยภาพในการแสวงหานิสิตของแตละคณะ/หลักสูตรมีความแตกตางกัน 
     3) ศักยภาพในการแสวงหางบประมาณของแตละหนวยงานแตกตางกัน 
     4) มีสถาบันการศึกษา/คูแขงอยูใกลมหาวิทยาลัย 
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   แนวทางในการเสริมสราง หรือปรับปรุง 
     1) เรงพัฒนาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหโดดเดนเปนที่ยอมรับของสังคมภายในและ
ตางประเทศ 
     2) พัฒนาคุณภาพการใหบริการใหไดรับการยอมรับจากผูใชบริการทุกระดับ 
     3) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและรับนิสิตใหสอดคลองกับคณะ/หนวยงาน 
ที่เปดสอน 
     4) ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรใหทันสมัย  มีคุณภาพตรงกับความตองการของผูเรียนและ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
     5) พัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงคและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน  และไดรับการยอมรับของสังคมทุกระดับ 
     6) มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงเรื่องอัตราคาหนวยกิต/คาธรรมเนียมใหอยูในอัตรา
เดียวกัน แตอาจจะแยกเปนกลุมสาขาวิชา 
     7) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการของบุคลากร เพื่อเปนฐาน
การพัฒนาวิชาการที่มั่นคงและยั่งยืน 
     8) พัฒนาฐานขอมูลผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกันทุกระดับ   
     9) พัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.  และตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สมศ. เขาดวยกัน  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
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การบริหารจัดการที่ดี 

สมศ./สกอ./ก.พ.ร. ม.  ในประเทศ /ตางประเทศ
Benchmarking 

ผลิตบณัฑติ 
การผลิตบัณฑติและพฒันาการจัดการศึกษา

เพื่อใหไดบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
การวจิัยและพฒันาองคความรู 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 

วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
การใหบรกิารวชิาการกับประชาคม 

ทุกระดับและชมุชน 
การอนุรกัษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณขีองอสีานใหยั่งยืน 

- เปดโอกาสใหประชาชนไดศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

  อยางตอเนือ่ง 

- มีกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตใหมีความรู 

 ความสามารถสอดคลองกับความตองการของสังคม 

- พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการแกนิสิตทุกระดับ 

- พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิตใหเปนบณัฑิตที่พึงประสงค 

- พัฒนาศักยภาพทางการสอนของอาจารย 

- พัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

- เพิ่มศักยภาพดานทรัพยากรและเงินทุนสนบัสนนุการวิจัย

- พัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพรผลงานวิจัย 

  ในระดับชาติและนานาชาต ิ

- สงเสริมและพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย 

- การบริการวิชาการโดยถายทอดองคความรูและ 

  เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมของสังคม 

  และชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขัน 

  ของประเทศ 

 

KPI 

- พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ  

  การเงิน บญัชี พัสด ุ

- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

  และการตรวจสอบ 

- พัฒนาระบบการใหบริการและ 

  การกํากับติดตามการบริหารฯ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สนเทศ 

การบริหารจัดการที่ดี 
พัฒนาระบบบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

พัฒนาระบบกายภาพ 
และสิ่งแวดลอม 

พัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพ 

- พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

  อยางตอเนือ่ง 

 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพ 

  และสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

 

- พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร 

- สงเสริมและพัฒนาบคุลากร 

- พัฒนาระบบการรักษาและใช 

  ประโยชนจากทรัพยากรบุคคล 

คโนโลยีสารสนเทศ 

รจัดการทรัพยากร 

ารความรูเพื่อพัฒนา 

พัฒนาระบบการจัดการ 
ทรัพยสินและการจัดหารายได

KPI 

- พัฒนากิจการเสริมศึกษาใหเปน 

  แหลงรายไดของมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  ทรัพยสินถาวร 

- พัฒนาการบริหารจัดการองคความรู 

  และทรัพยสินทางปญญา 

พัฒนากระบวนการบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

- การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพร 

  ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ของภาคอีสาน 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ 

สามารถนําสูการปฏิบัติได  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 25
สาร

- พัฒนาระบบเท

- พัฒนาระบบกา

  สารสนเทศ 

- พัฒนาการจัดก
KPI KPI KPI KPI 

   มหาวิทยาลัย 

 

59) 
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วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถนําสูการปฏิบัติได  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกร
ใหมีการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุงเนน 2. สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหม 3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสราง 4. อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพร 5. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคและมีคุณภาพ และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุน ความรวมมือกับประชาคมทุกระดับ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม (Good Governance) ในการบริหารทุกภาค
มาตรฐานสากล การเรียนการสอนและนําไปใชประโยชนตาม และชุมชน ประเพณีของอีสาน สวน และสามารถตรวจสอบได

ความเหมาะสม

ยุ ศาสตร 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการศึกษา 2.การวิจัยและพัฒนาองคความรู เพื่อเพิ่มศักยภาพ 3. การใหบริการวิชาการกับประชาคม 4.การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพร 5.การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค และขีดความสามารถในการแขงขัน ทุกระดับและชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหกาวทัน
ประเพณีของอีสานใหยั่งยืน ตอการเปลี่ยนแปลง

เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนได 2.1 มหาวิทยาลัยมุงเนนพัฒนางานวิจัยและ 3.1 การใหบริการทางวิชาการ  โดย 4.1 การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง งานสรางสรรคใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสู ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
1.2 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการผลิตและพัฒนา ระดับสากล สามารถตอบสนองตอการพัฒนา ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอม ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน 5.2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินและ
นิสิตใหมีความรูความสามารถมีประสบการณ ประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขั้น ของสังคม และชุมชนใหสอดคลองกับ การจัดหารายไดเชิงพาณิชย
เต็มตามศักยภาพและมีการบริหารจัดการเรียน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาและการแขงขันของประเทศ 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอนที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 5.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถ
1.3 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพและความ ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
เขมแข็งทางวิชาการแกนิสิตทุกระดับ 5.5 พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม
1.4 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาและเสริมสราง ของมหาวิทยาลัย
ศักยภาพนิสิตใหมีความสมดุลทางรางกาย 5.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพใหมี
จิตใจสติปญญาความดีงามจิตสํานึกรับผิดชอบ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ตอสังคมใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
1.5 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพ
ทางการสอนแกอาจารย

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ( พ.ศ. 2550 – 2559) 
19 ยุทธศาสตรสูการปฏิบัตมิหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 - 2559)  

 
 
ปรัชญา 

 

 ผูมีปญญา  พึงเปนอยูเพ่ือมหาชน   (พหูนํ  ปณฺฑิโต  ชีเว) 
 

วิสัยทศัน 
 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค  สรางผลงานการวิจัย 
ที่มีคุณภาพสามารถนําสูการปฏิบัติได  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และพัฒนาองคกรใหมีการ
บริหารจัดการที่ดี 
 
พันธกิจ 

 

 1) จัดการศึกษาและวชิาชพีชั้นสูง  โดยมุงเนนผลิตบณัฑิตที่พึงประสงคและมีคณุภาพ 
  มาตรฐานสากล 
 2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา   
  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม 
 3) ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพ่ือสรางความรวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน 
 4) อนุรักษ  ฟนฟู ปกปอง  และเผยแพรศลิปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
     ของอีสาน 

5) เปนมหาวทิยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance)  ในการบริหาร 
   ทุกภาคสวน  และสามารถตรวจสอบได 

 
ยุทธศาสตร 

 

 เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และสอดคลองกับแผนพัฒนา
อุดมศึกษาแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  ดังน้ี 

  1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค 
  2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
  3) การใหบริการวิชาการกับประชาคมทุกระดับและชุมชน 
  4) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
   ของอีสานใหยั่งยืน 
  5) การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให 
               กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

1. การผลิตบัณฑิต  
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษา เ พ่ือใหได
บัณฑิตที่พึงประสงค 

1.1 มหาวิทยาลัยเปดโอกาสให
ประชาชนไดศึกษา เรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

1.1.1 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทุกคนได
ศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  กอใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

  1.1.2 มีกองทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส
ทางการศึกษาที่มีผลการเรียนดีแตขาดทุนทรัพย 

 1.2 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
ผลิตและพัฒนานิสิตใหมีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณเต็ม
ตามศักยภาพ และมีการบริหาร
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับความตองการของสังคม 

1.2.1 ผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและประเทศ 
1.2.2  พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  และสอดคลอง
กับความตองการของสังคมและประเทศ 
1.2.3 การบริหารจัดการการเรียนการสอน 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
1 .2 .4  พัฒนากระบวนการผลิต ส่ือการสอน 
ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง 

 1.3 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนา
ศักยภาพและความเขมแข็งทาง
วิชาการแกนิสิตทุกระดับ 

1.3.1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิตใหเปน 
ผูรอบรูในวิชาการที่หลากหลายและทันสมัย 
 

 1.4 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพนิสิต ใหมีความ
สมดุลทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความดีงาม จิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคม ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

1.4.1 การพัฒนาและสรางเสริมสมรรถนะความ
แข็งแรงของรางกายและความเขมแข็งของจิตใจ 
1.4.2  การพัฒนานิสิตใหเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม  และความรับผิดชอบตอสังคม 

 1 . 5  มห า วิ ท ย า ลั ย มุ ง พั ฒ น า
ศักยภาพทางการสอนแกอาจารย 
 

1.5.1 พัฒนาทักษะและเทคนิคทางการสอนใหกับ
อาจารย 
1.5.2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย 

2. การวิจัยและพัฒนา 
อ ง ค ค ว า ม รู เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ศักยภาพและขีดความ 
สามารถในการแขงขัน 

2.1 มหาวิทยาลัยมุงพัฒนางานวิจัย
และงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ 
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น สู ร ะ ดั บ ส า ก ล 
สามารถตอบสนองตอ การพัฒนา
ประ เทศ  ตลอดจนมี ศักยภาพ 
ในการแขงขันทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ                             

2.1 การพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
สูงขึ้น  รวมทั้งบูรณาการการทํางานวิจัยเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
2.1.2 การเพิ่มศักยภาพดานทรัพยากรและเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย 
2.1.3  การพัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพร
ผลงานวิจัย / งานสรางสรรคในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ 



  
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 - 2559) 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
3. การใหบริการวิชาการ
กับประชาคมทุกระดับและ
ชุมชน 

3 . 1  กา รบ ริ ก า รท า ง วิ ช า ก า ร 
โดยถ า ยทอดองค ค ว ามรู แ ล ะ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือเตรียม
ความพรอมของสังคมและชุมชน 
ใหสอดคลองกับการพัฒนาและ 
การแขงขันของประเทศ 

3.1.1 พัฒนาการใหบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและประเทศ 
3.1.2 พัฒนากระบวนการบริการวิชาการที่เปน
ประโยชนแกชุมชน  และนําไปสูการพึ่งพาตนเอง
ได 
 

4 .  ก า ร อนุ รั ก ษ  ฟ น ฟู 
ปกป อ ง  แล ะ เ ผยแพร
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอีสานใหย่ังยืน 

4.1 การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และ
เ ผ ย แพ ร ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาค
อีสาน 

4.1.1 สงเสริม และสรางความภาคภูมิใจในการ
อนุรักษและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 

5. การพัฒนาระบบการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดีเพ่ือกาวทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 

5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

5.1.1 กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับศักยภาพและ 
ทิศทางการบริหารประเทศ 
5.1.2 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงบประมาณ 
5.1.3 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
5.1.4 พัฒนาระบบการใหบริการและการกํากับ
ดูแลติดตามการดําเนินงาน 

 5.2 พัฒนาระบบการจัดการดาน
ทรัพย สินและการจัดหารายได 
เชิงพาณิชย 

5.2.1 การพัฒนากิจการเสริมศึกษาใหเปนแหลง
รายไดของมหาวิทยาลัย 
5.2.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสินถาวร 
5.2.3 การพัฒนาบริหารจัดการการจัดการ 
องคความรูและทรัพยสินทางปญญา 

 5 . 3  พัฒน า ร ะบบ เ ทค โน โ ล ยี
สารสนเทศ 

5.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับการบริหารจัดการ 
5.3.2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
5.3.3 พัฒนาการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

 5.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

5.4.1 พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร 
5.4.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
5.4.3 พัฒนาระบบการรักษาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรบุคคล 

 5.5 พัฒนาระบบกายภาพและ
ส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

5.5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพและ
ส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

 5.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพให
มีขีดความสามารถในการแขงขัน 

5.6.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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เปาประสงค  1.1   :   มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนไดศึกษา  เรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1. ขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหทุกคนได
ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น ร ะ บบ 
การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  กอให เกิด
การเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ 
 

1.1 เ พื่อเปดโอกาสทุกคนได
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
 

1.1.1 รอยละของนิสิตใหมที่เพิ่มขึ้น 
 
 

1. โครงการโรงเรียนสัมพันธ 
2. โครงการเรียนลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย (โครงการพัฒนาศักยภาพ 
สูมหาวิทยาลัย) 
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับนิสิต 
4. โครงการขยายโอกาสใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  
มีความสามารถและผูดอยโอกาส 
    4.1 โครงการใหทุนผลการเรียนดีเดนของผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ผูดอยโอกาส และผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ  เชน  โครงการทุนผลการเรียนดี  เปนตน 
    4.2 โครงการเปดโอกาสเขาศึกษา 
       - โครงการเพชรราชพฤกษ 
       - โครงการบุตรเกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตว 
       - โครงการผูมีความรูความสามารถทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
       - โครงการผูมีความรูความสามารถทางดานดนตรี 
       - โครงการผูมีความรูความสามารถทางนาฏศิลป 
       - โครงการเพชรพระพิฆเณศวร 
 

23 
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (พ.ศ. 2550 – 25559) 

ยุทธศาสตรที่  1   :   การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค 



24   

เปาประสงค  1.1   :   มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนไดศึกษา  เรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

        - โครงการโควตาสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา 
        - โครงการแววผูนํา 
        - โครงการสูเสนทางใหม 
        - โครงการโควตาโรงเรียนสาธิต 
        - โครงการลูกหลานรานยา อ.บ.ต.  อ.บ.จ.  
        - โครงการโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี 
        - โครงการหลักสูตรเทียบเทา 
        - โครงการเพิ่มศักยภาพการรับนิสิตในสาขา 
ที่ตองการของสังคม 
5. ศูนยบริการการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ตามจังหวัดตางๆ 
6. จัดใหระบบการเรียนทางไกล Distance learning 
7. โครงการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน
ภายใน 
8. โครงการวิเคราะหความพรอมเพื่อสนับสนุนการเปด
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
9 .  โครงการผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเพิ่ม 
10. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 25559) 
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เปาประสงค  1.1   :   มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชนไดศึกษา  เรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (พ.ศ. 2550 – 2559) 
25 

1.2 เ พื่อพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/การฝกอบรมระยะ
สั้น 

1.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเปดสอน/
อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับความตองการของ
สังคม  

1. โครงการเปดสอนหลักสูตรระยะสั้น 
2. โครงการฝกอบรมระยะสั้น 
3. โครงการสรางเครือขายกับหนวยงานและองคกร 
เพื่อแสวงหาความรวมมือในการเปดสอนหลักสูตร/
ฝกอบรมระยะสั้น 
4. โครงการสงเสริมนวัตกรรมทางวิชาการและบริการ 
สูชุมชน 
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. โครงการหลักสูตรพิเศษสําหรับกลุมเปาหมาย 
เฉพาะทาง 
 

2. มี ก อ งทุ น เ พื่ อก า ร 
ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ ผู ด อ ย 
โอกาสทางการศึกษา 
ที่ มี ผลการ เ รี ยนดี แต
ขาดทุนทรัพย 

2.1 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน 
ที่ ด อยโอกาสทางการศึกษา  
เรียนดีแตขาดทุนทรัพยไดเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

2.1.1 รอยละของงบประมาณเงินรายไดที่จัดสรรเพื่อ 
สนับสนุนนิสิตเรียนดีแตดอยโอกาส 
2.1.2 ระดับความสําเร็จของการแสวงหาแหลงทุน 
ภายนอก 
 

1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนสําหรับนิสิต 
เรียนดีแตยากจน มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกลุม 
ผูพิการ 
2. การจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนิสิตที่เรียนดีแตขาด
แคลนทุนทรัพย 
3. โครงการจัดหาแหลงทุนการศึกษาจากหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 



26   

เปาประสงค  1.2   :    มหาวิทยาลัยมีกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตใหมีความรู  ความสามารถ  มีประสบการณเต็มตามศักยภาพ   
    และมีการบริหารจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1.  ผลิตบัณฑิตที่ สอด 
คลองกับความตองการ
ของสังคมและประเทศ 

1.1 เพื่อเพิ่มจํานวนบัณฑิตสาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

1.1.1 รอยละของนิ สิตใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ที่เพิ่มขึ้น 
 

1. โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
    - โครงการลูกหลานรานยา อบต.  อบจ.  
    - โครงการหลักสูตรเทียบเทา 
    - โครงการแววผูนํา 
    - โครงการสูเสนทางใหม 
    - โครงการโควตาโรงเรียนสาธิต 
3. โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร 

2.  พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัย  และสอดคลอง
กับความตองการของ
สังคมและประเทศ 
 

2.1 เ พื่ อผ ลิต บัณฑิต ให เ ป น 
ที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมใหไดมาตรฐาน
ตอจํานวนหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงทั้งหมด  
2.1.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด 
2.1.3 รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 
2.1.4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1  ป    
2.1.5 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 
2.1.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ที่ ได รับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  
 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการจัดการ
หลักสูตรโดยมุงเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ปริญญาตรี 
4. โครงการสงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. โครงการจัดหาแหลงฝกงานที่มีคุณภาพใหแกนิสิต 
โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม  และผูใชบัณฑิต 
6. โครงการจัดทําหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม  
7. โครงการจัดทําหลักสูตรรวมกับตางประเทศ 
8. โครงการวิจัยความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (พ.ศ. 2550 – 2559) 
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (พ.ศ. 2550 – 2559) 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 2559) 
27 เปาประสงค  1.2   :    มหาวิทยาลัยมีกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตใหมีความรู  ความสามารถ  มีประสบการณเต็มตามศักยภาพ   

    และมีการบริหารจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

2.1.7 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
9. โครงการวิจัยเพื่อประเมินความตองการของผูใช
บัณฑิต 

3. การบริหารจัดการ
กา ร เ รี ยนกา รสอน 
ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐาน 
 

3.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานของ ส.ก.อ  และ
สภาวิชาชีพ ของสาขาวิชานั้นๆ 

3.1.1 รอยละของหลักสูตรวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน 
3.1.2 รอยละของสาขาวิชา/หนวยงานจัดการเรียนการ
สอนที่ผานการรับรองจาก  สมศ. / สมาคมวิชาชีพ 
 

1. โครงการประเมินผลหลักสูตรจากกรรมการวิชาชีพ 
2. โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปตามมาตรฐานตัวชี้วัด สมศ. 
3. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน
สถาบันจากสภาวิชาชีพ 
4. สรางระบบประเมินคุณภาพของหลักสูตร การเรียน 
การสอน การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ของการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาขอกําหนดมาตรฐาน 
การเรียนการสอนของรายวิชา  

4. พัฒนากระบวนการ
ผ ลิ ต สื่ อ ก า ร ส อ น ที่
ทันสมัยอยางตอเนื่อง 
 

4 .1  เ พื่อพัฒนาสื่ อการเรียน 
ก า ร ส อ น ที่ ทั น ส มั ย  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีเอกสารประกอบการ
สอน/เอกสารคําสอน/หนังสือ/ตํารา ตอรายวิชาที่เปดสอน
ในปงบประมาณทั้งหมด 
4.1.2 รอยละของรายวิชาที่มีการใช e-learning รวมกับ
การจัดการเรียนการสอนตอจํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ทั้งหมด 
4.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

1. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
3. โครงการผลิตตําราเพื่อการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาทักษะการใชสื่อการเรียนการสอน 
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เปาประสงค  1.3    :   มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกนิสิตทุกระดับ 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพนิ สิตให เปน 
ผู ร อบ รู ใ น วิ ช า ก า รที่ 
หลากหลายและทันสมัย 

1.1 เ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิ ต ใ ห เ ป น ผู ที่ ร อ บ รู ใ น
วิชาการ / วิชาชีพที่หลากหลาย
และ ทันสมัย  สามารถนํ า ไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
ไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยอง  ในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  
จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นๆ  
ที่ เ กี่ ยวของกับคุณภาพบัณฑิต ในระดับชา ติหรื อ
นานาชาติ  
1.1.2  จํานวนวิทยานิพนธ และ/หรืองานวิชาการของ
นิสิตที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ    
1.1.3 รอยละของนิสิตชั้นปสุดทายที่ผานการอบรม 
ภาษา  /  คอมพิวเตอร  /  ทักษะการประกอบการ  /  
การพัฒนาบุคลิกภาพ   
 
 

1. โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
ใหตอบสนองตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
อยางเปนรูปธรรม 
2. พัฒนาทักษะดานภาษา 
3. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สรางคุณสมบัติของนิสิตใหมีความพรอมในการทํางาน 
ใฝเรียนรูใหมากขึ้น 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิตทางดานสังคม 
6. สรางโอกาสหรือจัดเวทีใหนิสิตไดมีโอกาสพบปะ 
กับผูมีความรูความสามารถ 
7. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนิสิต
พิการ 
8. กําหนดนโยบายและแผนในการพัฒนานิสิตในดาน
วิชาการใหชัดเจน 
9. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
10. โครงการวิจัยและประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค 
11. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการทําปญหา
พิเศษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 2559) 
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เปาประสงค  1.3    :   มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกนิสิตทุกระดับ 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

 1.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาการ
วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 

1 . 2 . 1  ร อยละของนิ สิ ตระดับปริญญาโทที่ ไ ด รั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัย /งานสรางสรรค ตอนิ สิตระดับ
ปริญญาโทที่ทําวิทยานิพนธทั้งหมด   
1 .2 .2  ร อยละของนิ สิตระดับปริญญาเอกที่ ได รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย /งานสรางสรรค ตอนิ สิตระดับ
ปริญญาเอกที่ทําวิทยานิพนธทั้งหมด 
1.2.3 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท 
ที่ ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 
1.2.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก 
ที่ ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
 
 
 
 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท-เอก 
2. การพัฒนาทักษะการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ 
3. การพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 
4. การพัฒนาทักษะการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัย/งานสรางสรรค 
5 .  โครงการสรางแรงจูงใจในการตี พิมพ เผยแพร 
บทความวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (พ.ศ. 2550 – 2559) 
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (พ.ศ. 2550 – 2559) 

เปาประสงค  1.4   :   มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิต ใหมีความสมดุลทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความดีงาม  จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  
   ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1. การพัฒนาและสราง
เสริมสมรรถนะความ
แข็งแรงของรางกายและ
ความเขมแข็งของจิตใจ 

1.1 เพื่อพัฒนานิสิตใหมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี 
 
 

1.1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการนิสิตดานการกีฬาและ
นันทนาการทั้งหมด 
 
 
 

1. โครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
2. กิจกรรมการออกกําลังกาย 
3. กิจกรรมประชุมเชียรมหาวิทยาลัย 
4. กิจกรรมฟุตบอลประเพณี 
5. กิจกรรมวิ่งมาราธอน 
6. โครงการจัดหาและเตรียมอุปกรณการกีฬา 
7. การปรับปรุงและเตรียมสถานที่สําหรับออกกําลังกาย 
8. โครงการใหคําปร ึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต 
9. โครงการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพจิต 
10. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนิสิต 
11. จัดใหมีสถานที่และนันทนาการ 
12. จัดใหมีคลีนิคสุขภาพจิต 
 

2.  การพัฒนานิ สิตให
เ ป น ผู มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริ ยธรรม  และความ
รับผิดชอบตอสังคม 

2.1 เพื่อใหบัณฑิตมีความรอบรู
ใ นกา รประยุ กต ใ ช วิ ช ากา ร 
กั บ กิ จ ก ร ร ม น อ กห ลั ก สู ต ร  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และตร ะหนั ก ในคุณค า ของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารง
ตนอยูในสังคมไดอยางดีและมี
ความสุข 

2.1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการนิสิตดานวิชาการทั้งหมด 
2.1.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการนิสิตดานการบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมทั้งหมด 
2.1.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการนิสิตดานการอนุรักษ 
พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งหมด 
 
 

1. กิจกรรมทางวิชาการขององคกรนิสิตทุกระดับ 
2. กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนขององคกรนิ สิต 
ทุกระดับ 
3. กิจกรรมการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมขององคกรนิสิตทุกระดับ 
4. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย 
และจิตสํานึกที่ดีตอสังคมใหนิสิต โดยเฉพาะนิสิตชั้นป 
ที่ 1 
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เปาประสงค  1.4   :   มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิต ใหมีความสมดุลทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความดีงาม  จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  
   ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
2.1.4 จํานวนกิจกรรม /โครงการเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและ /แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานที่จัดใหนิสิต 
 
 

5. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในดานการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทุกระดับ 
6. กิจกรรมเพื่อสรางเสริมประสบการณในการทํางาน
รวมกับชุมชน 
7. การพัฒนาความเปนผูนําและทักษะชีวิต 
8. การสนับสนุนพัฒนาชมรมและกิจกรรมกีฬา เพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 
9. การเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 
10. โครงการอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือเด็กพิการ 
11. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนิสิต 
12. สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวของกับการดํารงชี วิต
เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมและรายวิชาสอน 
13. โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต 
 
 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (พ.ศ. 2550 – 2559) 
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 2559) 
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 2559) 

เปาประสงค  1.5    :   มหาวิทยาลัยมุงพัฒนาศักยภาพทางการสอนแกอาจารย 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

1.  พัฒนาทั กษ ะแล ะ
เทคนิ คทา งการสอน
ใหกับอาจารย 

1.1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค
ก า ร ส อน ข อ ง อ า จ า ร ย ใ ห มี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 
 

1.1.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ 
การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
1.1.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
ทางการสอนของอาจารย 
 

1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการสอนของ
อาจารย 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพ 
การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
4. โครงการเพิ่มศักยภาพดานการเรียนสอนสําหรับ
อาจารยใหม 
5. โครงการอบรมอาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
6. โครงการจัดตั้งศูนยศาสตรและศิลปการเรียนรูทาง
การศึกษา 
 
 

2. สรางความรูความ
เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
อาจารย 

2.1 เพื่อสรางความรูความเขาใจ
และการตระหนักถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย 
 
 
 
 

1. โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย 
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เปาประสงค   2.1   :   มหาวิทยาลัยมุงพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากล  สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ   
   ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ                               

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการทํ า วิ จั ยของ
อ า จ า ร ย แ ล ะนั ก วิ จั ย ใ ห มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น 
 

1.1.1 รอยละของอาจารยและนักวิจัยใหมที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะการทําวิจัย  
 
 

1. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
2. โครงการพัฒนาทักษะการทํางานวิจัยกับนักวิจัย 
พี่เลี้ยง 
3. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ 
4. โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัย 
5. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 

1. การพัฒนาศักยภาพ 
กา รทํ า ง า นวิ จั ย ข อ ง
อาจารยและนักวิจัยใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน
สูงขึ้น  รวมทั้งบูรณา-
การการทํางานวิจัยเพื่อ
เ พิ่ม ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1.2 เพื่อสรางกลุมวิจัยเฉพาะ
ทางที่บูรณาการองคความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แล ะคว ามหล ากหล ายทา ง
วัฒนธรรม โดยใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาวิจัย
และพัฒนาตอยอดใหเกิดองค
ความรูและนวัตกรรมใหมที่มี
ศั กยภาพ ในการแข ง ขั นทั้ ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

1.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของหนวย
วิจัยเฉพาะทาง 
 
 

1. โครงการพัฒนากรอบประเด็นวิจัยและทิศทางการวิจัย
อยางมีสวนรวมของอาจารย-นักวิจัย-ผูบริหาร-ภาค
ประชาชน 
2. โครงการพัฒนาการสรางกลุมวิจัยเฉพาะทาง 
3. กิจกรรมเสวนาวิชาการ / สัมมนาวิชาการของนิสิต-
อาจารย-กลุมวิจัยเฉพาะทาง 
4. กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจําปของมหาวิทยาลัย 
4. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
5. โครงการพัฒนาทักษะการทํางานวิจัยกับนักวิจัย 
พี่เลี้ยง 
6. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ 
7. โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัย 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 2559) 
33 ยุทธศาสตรที่  2  :  การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 



34   

เปาประสงค   2.1   :   มหาวิทยาลัยมุงพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากล  สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ   
   ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ                               

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
2 .  การเพิ่ ม ศักยภาพ
ดานการใชทรัพยากร 
และเ งินทุนสนับสนุน 
การวิจัย 

2.1 เ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการผลิตผลงานวิจัย 

2.1.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตออาจารยประจํา 
2.1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรค
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 
2.1.3 สัดสวนจํานวนเงินดานวิจัยทั้งหมด  (งบประมาณ
แผนดิน / รายได / แหลงทุนภายนอก) ตองบประมาณ
ดานการวิจัยที่ไดรับจัดสรร  (งบประมาณแผนดิน /
รายได) 
2.1.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย  และ
งานสร า งสรรค จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ตออาจารยประจํา  
2.1.5 รอยละโครงการวิจัย / งานสรางสรรค ที่ดําเนินการ
แลวเสร็จภายในปงบประมาณตอโครงการทั้งหมด   
2.16 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของหนวยงาน 
สนับสนุนดานการวิจัย 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสรางสรรคจาก
งบประมาณเงินแผนดิน 
2. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสรางสรรคจาก
งบประมาณเงินรายได 
3 .  การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย /งาน
สรางสรรค 
4. การแสวงหาแหลงทุนภายนอกเพื่อเสริมสรางงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย (เชน  สกอ., สวก. ฯลฯ) 
5. จัดสรรงบเจรจาดานการวิจัยกับสถาบันตางประเทศ
และองคกรทองถิ่นเพื่อเพิ่มความกาวหนาของหนวยวิจัย
เฉพาะทาง 
6. จัดสรรงบสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหมีโอกาส
ในการทําวิจัยในตางประเทศ 
7. โครงการเตรียมความพรอมดานสถานที่เพื่อรองรับ
การวิจัย 

3. การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการเผยแพร
ผ ล ง า น วิ จั ย  /  ง า น
สรางสรรคในระดับชาติ
และนานาชาติ 

3.1 เพื่อสงเสริมใหอาจารยและ
นักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัย /  
งานสรางสรรคในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 

3 .1 .1 รอยละของผลงานวิจัยและงานสร างสรรค 
ที่ตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ  
และนานาชาติตออาจารยประจํา 
3 .1.2 รอยละของบทความวิจัยที่ ได รับการอางอิง 
(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับ 
ชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

1. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพเผยแพร 
2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําตนฉบับใน
การตีพิมพและเผยแพร 
3. โครงการเสริมสรางแรงจูงใจการตีพิมพเผยแพร 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (พ.ศ. 2550 – 2559) 
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เปาประสงค   2.1   :   มหาวิทยาลัยมุงพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากล  สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ   
   ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ                               

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
  

 
 

4. สนับสนุนงบประมาณใหไปเผยแพรผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
5. กําหนดสัดสวนงานวิจัยใหเปนภาระงานในสัดสวน 
ที่มากขึ้น 
6. กําหนดใหมีรางวัลตอบแทนผูมีบทความวิจัยที่ไดรับ
การอางอิงและหรือไดรับการตีพิมพในวารสารที่มี  
Impact Factor  สูงสุด (ขึ้นอยูกับแตละสาขาวิชา) 
7. กําหนดใหมีรางวัลตอบแทนสําหรับผลงานวิจัย 
ที่นําไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชนและระดับชาติ 
8. สงเสริมใหมหาวิทยาลัยผลิตวารสารที่อยูในฐานขอมูล 
ISI 

 3.2  เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
งานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 

3.2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร  
 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ/
งานสรางสรรคจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายได 
2. การสนับสนุนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและ
วิสาหกิจชุมชน 
3. โครงการสรางแรงจูงใจสําหรับผูที่มีผลงานวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปจดสิทธิบัตร 
4.การจัดสรรสิทธิประโยชนที่เกิดจากทรัพยสิน 
ทางปญญา 
 

35 
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 2559) 
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เปาประสงค   3.1   :   การบริการทางวิชาการโดยถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อเตรียมความพรอมของสังคมและชุมชนใหสอดคลองกับ 
   การพัฒนาและการแขงขันของประเทศ                               

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาการใหบริการ
วิชาการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของชุมชน
และประเทศ 

1 .1  เ พื่อส ง เสริมและพัฒนา
ศักยภาพการใหบริการวิชาการ  
ที่เปนประโยชนและตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและ
ประเทศ เพื่อนําไปสูการพึ่งพา
ตนเองได 
 
 
 
 

1.1.1 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจํา  
1.1.2 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ  และ
วิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา 
1.1.3 คาใชจาย  และมูลคาของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
1.1.4 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1. ศึกษาความตองการการรับบริการวิชาการเพื่อ
เสริ มสร า งความเขมแข็ งของชุ มชน  สั งคม  และ
ประเทศชาติ 
2. จัดทําแผนการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
ทั้งแผนระยะยาว  ระยะกลาง  และระยะสั้น 
3. พัฒนาทักษะการใหบริการวิชาการของบุคลากร 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อการใหบริการวิชาการ 
5. สงเสริมการจัดหารายไดจากการใหบริการวิชาการ 
6. พัฒนาระบบและหลักเกณฑในการบริหารงบประมาณ
จากการใหบริการวิชาการ 
7. พัฒนาและสงเสริมหนวยงานใหบริการวิชาการที่มีอยู
เดิมใหประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
8. จัดใหมีแผนงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
9. จัดใหมีแผนงานของศูนยเครื่องมือกลาง 
10. การจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อรองรับการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 
 

ยุทธศาสตรที่  3   :   การพัฒนาการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 
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เปาประสงค   3.1   :   การบริการทางวิชาการโดยถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อเตรียมความพรอมของสังคมและชุมชนใหสอดคลองกับ 
   การพัฒนาและการแขงขันของประเทศ                               

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
2. พัฒนากระบวนการ
บริการวิชาการที่ เปน
ประโยชนแกชุมชน และ
นําไปสูการพึ่งพาตนเอง
ได 

2.1 เพื่อบูรณาการการใหบริการ
วิชาการและวิ ช าชีพ เข ากั บ
ภารกิจดานการวิจัย และดาน
การจัดการเรียนการสอน และ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล 

2 .1 .1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 
2.2.2 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา  
และ เสริ ม สร า งความ เข ม แข็ งของสั ง คม  ชุ มชน
ประเทศชาติ  หรือนานาชาติตออาจารยประจํา  
2.2.3 รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  ประเทศชาติ  และนานาชาติ
ตออาจารยประจํา  
2.2.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ
ใหบริการวิชาการ  และหรือวิชาชีพ  
 
 

1. พัฒนาการใชทรัพยากรรวมกันในการใหบริการ
วิชาการทั้ งภายในมหาวิทยา ลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
2. ขยายเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
3. สงเสริมโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ประเทศชาติ 
4. บูรณาการการใหบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอน  และการวิจัย   
5. มีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
6. มีหนวยงานกลางเพื่อรวบรวมขอมูลและเผยแพร
ขอมูลตอไป 
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เปาประสงค  4.1   :   การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1. สงเสริม และสราง
ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ 
ในการอนุ รั กษ และ
เผยแพร ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน  

1.1 เ พื่อสงเสริมการอนุรักษ 
พัฒนา และเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมอี สานให กั บนิ สิ ต 
บุคลากร และประชาชนทั่วไป   
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ 
พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปวัฒนธรรม  
1.1.2 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ  
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม
ตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้ งหมด  
1.1.3 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ  หรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  
1.1.4 รอยละของคาใชจายในการอนุรักษ  พัฒนาและ
เ ส ริ ม ส ร า ง เ อ ก ลั กษณ ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒนธ ร ร มต อ
งบดําเนินการ  
1.1.5 จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู  
และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 
1.1.6 รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการโครงการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1. จัดทําแผนการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย ทั้งเปนแผนระยะยาว ระยะกลาง และ
ระยะสั้น 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบบริหารจัดการ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
3. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4. โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมสําหรับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
5. โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมรวมกับชุมชน  และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
6.  สงเสริมโครงการดานการทํานุ บํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่ยั่งยืน 
7. สนับสนุนกิจกรรมดานขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใหนิสิตและบุคลากรมีสวนรวม 
8. สรางเครือขายศิลปนพื้นบาน  ปราชญพื้นบาน  
ครูภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตรที่  4   :   การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 
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เปาประสงค  4.1   :   การอนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

9. การยกยองเชิดชู เกียรติ ศิลปนพื้นบาน ปราชญ
พื้นบาน ครูภูมิปญญาทองถิ่น 
10. โครงการเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 
11. โครงการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมกับตางประเทศ 
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 2559) 

 
 
 

เปาประสงค  5.1   :   พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

1. กําหนดนโยบายและ
ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยใหสอด 

 คลองกับศักยภาพและ 
ทิศทางการบริหารประเทศ 

1. เ พื่อใหมหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาที่สอดคลองกับทิศทาง
การบริหารประเทศ และการมี
สวนรวมของบุคลากรทุกภาค
สวน 

1.1.1 มีการกําหนดนโยบาย/แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา
มหาวิทยา ลัย /แผนปฏิ บั ติ ราชการที่ เชื่ อมโยงกับ 
ยุทธศาสตรประเทศ  ยุทธศาสตร กระทรวง  และ 
ยุทธศาสตร  สกอ.  
 

1. โครงการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม 
2. โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย 
3. โครงการพัฒนาระบบราชการ 
4. โครงการวิจัยสถาบัน 

2. พัฒนาระบบบริหาร
และจัดการงบประมาณ 

2.1 เพื่อใหบริหารจัดการการเงิน-
บัญชี - พัสดุ และงบประมาณ 
ใ ห เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํางบประมาณ 
2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารงบประมาณ 
2.1.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินรายจาย 
งบลงทุน  
2.1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต  
2.1.5 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
2.1.6 รอยละของเงินงบประมาณแผนดินเหลือจายสุทธิ
ตองบดําเนินการ 
2.1.7 คาใชจายทั้งหมดของงบประมาณแผนดิน/รายได
ตอจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี 
2.1.8 ร อ ย ล ะ ข อ ง ง บ ป ร ะ ม าณแผ น ดิ น / ร า ย ไ ด 
เหลือจายตองบประมาณเงินแผนดิน/รายไดทั้งหมด  

1. โครงการปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดสรรเงิน  
แผนดิน และรายไดใหสอดคลองกับรายรับจริง และ
เปนไปตามแผน 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใชจายสมจริง 
3. ปรับปรุงระบบการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด 
4. ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑการ
จายเงินคาตอบแทน  คาสอน  และสวัสดิการ 
5. พัฒนาและจัดทําตนทุนตอหนวยนิสิต 
8. การใหความรูเกี่ยวกับดานการบริหารการเงิน-บัญชี- 
พัสดุ และงบประมาณ  แกผูปฏิบัติงานและบุคลากร 
 

ยุทธศาสตรที่   5  :   การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี   เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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เปาประสงค  5.1   :   พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

3. พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง 

3.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายใน/การ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของ 
หนวยตรวจสอบภายใน 
 

1. โครงการใหความรูและจัดทําระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. โครงการติดตามตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน 

4. พัฒนาระบบการให 
บริการและการกํากับดูแล
ติดตามการดําเนินงาน 

4.1 เ พื่อใหมีระบบตรวจสอบ  
การกํากับติดตาม การบริหาร
จัดการภายในอยางเปนธรรม

 

4.1.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงาน
สนับสนุน  
4.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 
4.1.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
4.1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ   
4.1.5 รอยละของผูบริหารระดับสูงที่ไดรับการประเมิน 
กึ่งวาระการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย 
4.1.6 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภา 
มหาวิทยาลัย  
 
 

1. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการจาก
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
2. หนวยงานบริการมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหผูรับบรกิารไดรวดเร็ว 
3. โครงการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของประชาชน  
ศิษยเกา  และผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. มีระบบการบริหารราชการที่ใสสะอาด ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมีการสํารวจตรวจสอบ 
ขอรองเรียนจากทุกคณะ/หนวยงานในการปฏิบัติราชการ 
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และโปรงใส 
6. โครงการรณรงคการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7. มี ก า รปร ะ เมิ นผลผู บ ริ ห า ร ร ะดั บ สู ง จ าก 
สภามหาวิทยาลัย 
8. มีการติดตาม/ตรวจสอบผลการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 
9. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงานทุกป 
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เปาประสงค   5.2   :    พัฒนาระบบการจัดการดานทรัพยสินและการจัดหารายไดเชิงพาณิชย 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนากิจการ
เสริ ม ศึ กษา ให เป น
แ ห ล ง ร า ย ไ ด ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการ
หารายได เ พิ่มขึ้นของกิจการ
เสริมศึกษา
 

1.1.1 รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของกิจการเสริมศึกษา 
1.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของ
หนวยงานกิจการเสริมศึกษา 

1. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของ
หนวยกิจการเสริมศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเกิดรายได
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
2. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจการ 
เสริมศึกษา 
 
 

2. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสินทรัพย
ถาวร
 
 

2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการ
หารายไดจากสินทรัพยถาวร 
 

2.1.1 จํานวนเงินรายไดที่ไดรับจากการแสวงหารายได
จากทรัพยสินที่มีอยู 
 

1. โครงการปรับปรุงสินทรัพยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เพิ่มรายไดของมหาวิทยาลัย 
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

3. การพัฒนาบริหาร
จัดการองคความรูและ
ทรัพยสินทางปญญา 
 

3.1 เพื่อใหหนวยงานสามารถ 
หารายไดจากองคความรูและ
ทรัพยสินทางปญญา 
 

3.1.1 สัดสวนรายไดจากการบริหารจัดการองคความรู 
ตออาจารยประจํา 
3.1.2 จํานวนเงินรายไดที่ ได รับจากการใหบริการ 
องคความรูและทรัพยสินทางปญญา 
 

1. โครงการศึกษา/รวบรวมองคความรูของมหาวิทยาลัย 
2. โครงการบริหารจัดการองคความรูไปสูเชิงพาณิชย
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
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เปาประสงค   5.3   :    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการ 

1.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ 

1 .1 .1  ค า ใช จ ายทั้ งหมดที่ ใช ในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร   และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
1.1.2 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา  บุคลากร  และหลักสูตร  
 
 

1. จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลนิสิต  บุคลากร  และ
หลักสูตร  ใหสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลกลางได 
3. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
(MIS) ใหสามารถเชื่อมโยงไดทุกหนวยงาน และสามารถ
ใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. โครงการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนิสิตและบุคลากร 
 

2. พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ     
 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.2 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 
ที่เพิ่มขึ้น 
2.1.3 รอยละของทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด 
ที่เพิ่มขึ้น 
 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบหองสมุดและจัดหาทรัพยากร 
การเรียนรู  เพื่อสนับสนุนกลยุทธ  มหาวิทยาลัยแหง 
การผลิตบัณฑิต  และมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 
 

3. พัฒนาการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

3.1 เพื่อพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการความรู (KM) อยางครบ
วงจร 

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
3.1.2 รอยละความสําเร็จในการจัดการความรู (KM)  
ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1 . จัดทําแผนการจัดการความรูที่ สอดคลอง  และ
สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
2. สงเสริมการจัดกิจกรรม Cops  ระหวางหนวยงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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เปาประสงค   5.3   :    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

 
 

3. สงเสริมการเผยแพรกิจกรรมที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผาน  Web site 
4. สงเสริมการสรางเครือขาย KM รวมกับสถาบัน 
การศึกษาอื่น ๆ  
5. สงเสริมใหอาจารย/บุคลากรนํา KM ไปเปนสวนหนึ่ง
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  หรือการปฏิบัติงาน 
 

 
เปาประสงค   5.4   :    พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบการ 
สรรหาบุคลากร 

1 . 1  เ พื่ อ พัฒนาระบบการ 
สรรหาบุคลากรใหยุติธรรม 
โปรงใส  และตรวจสอบได 
 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการสรรหา
บุคลากร 
 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง  และการเกษียณอายุราชการ 
2. มีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการสรรหา
บุคลากร 
 

2. สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ 

2.1 เ พื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ 
ของบุคลากรทุกระดับ  ใหมี 
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน เพื่ อ รองรั บการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
2.1.2 รอยละของการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
2.1.3 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ทางการบริหารตอผูบริหารทั้งหมด 
 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทําผลงาน
วิชาการของบุคลากร   
2. โครงการเสริมสรางสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 
3. โครงการสงเสริมและจัดหาทุนการศึกษาตอ 
4.  โครงการฝกอบรมการ ใหบริ ก ารแก บุคลากร
มหาวิทยาลัย 
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เปาประสงค   5.4   :    พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

2.1.4 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม 
วิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ 
2.1.5 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
2.1.6 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพทั้ งในและ
ตางประเทศ 
2.1.7 จํานวนบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการ 
ศึกษาตอ 
2.1.8 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรในแตละสายงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ  สมรรถนะและปรับกระบวนทัศน คานิยม  
และวัฒนธรรมการทํางาน 
6. โครงการพัฒนา และปรับปรุงสวัสดิการบุคลากร เพื่อ
ความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
 
 

3.  พั ฒน า ร ะ บบก า ร
รักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรบุคคล 

3.1 เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคล  
ใหคงอยู   และใชทรัพยากร
บุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
3.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และประ สิทธิ ผลกา รปฏิ บั ติ
ร า ชก า ร  แล ะมี ก า ร จั ด ส ร ร
สิ่งจูงใจ  และสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

3.1.1 รอยละของอาจารยประจําที่ ยื่นขอตําแหนง 
ทางวิชาการ  เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด 
3.1.2 รอยละของอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ 
3.1.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรทุกระดับ 
 

1. มีระบบการแจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
2. มีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการประเมินผล
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมโยง
กับการจัดสรรสิ่งจูงใจ 
3. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร 
4. โครงการกําหนดสวัสดิการและสิ่งจูงใจสําหรับบุคลากร 
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เปาประสงค   5.5    :   พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบกายภาพและ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ข อ ง 
มหาวิทยาลัย 

1.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
อาคารและอุปกรณการเรียน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงหองเรียน – อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 
การจัดการเรียนการสอน 
1.1.2 รอยละของหนวยงานสนับสนุนที่ผานการประเมิน
กิจกรรม  5 ส 
 

1. โครงการปรับปรุงหองเรียน – อาคารเรียน
2. โครงการกิจกรรม  5 ส 
3. สงเสริมการรณรงคการทําความสะอาดภายใน
หนวยงาน 
 

 1.2 เ พื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
การปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย 
 

1 .  มีการจัดทํ าแผนการปรับปรุ ง ภูมิทัศนของ
มหาวิทยาลัย 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยเพื่อ 
ลดมลภาวะและสงเสริมสุขภาพและจิต 
3. โครงการรณรงครักษาความสะอาด อนุรักษ
สิ่งแวดลอม และปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหนาอยู 
3. กิจกรรม  Cleaning Day   
4. รณรงคการปลูกตนไมภายในมหาวิทยาลัย 
เนื่องในวันสําคัญตาง ๆ 

 1.3 เพื่อเสริมสนับสนุนการ
ประหยัดพลังงาน 

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากรภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน 
1.3.2 ระดับความสําเร็จของมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

1. สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันภายในหนวยงาน 
และนอกหนวยงาน 
2. โครงการสงเสริมรณรงคการประหยัดน้ําประหยัดไฟ 
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เปาประสงค   5.6    :   พัฒนาระบบประกันคุณภาพใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน   
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 

1.1 เ พื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพให มี ม าตรฐานและ
สามารถใชกํากับดูแลติดตาม
มาตรฐานการศึกษาของกลุม
สาขาวิชาตางๆ 
 
 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
1.1.2 รอยละของหนวยงานที่ผานการรับรองการประกัน
คุณภาพภายใน ตอหนวยงานทั้งหมด 
 

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. โครงการอบรมผูประเมิน 
4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

1 .  พัฒน า ร ะบบก า ร
ประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในและตางประเทศ 
 
 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับ
สากล 
1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสรางชื่อเสียงและความ
โดดเดนของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

1. โครงการศึกษาและวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง ของ
มหาวิทยาลัย 
2. การเผยแพรกิจกรรมที่สงเสริมการสรางชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยสูสาธารณะ 
3. จัดทําแผนการโฆษณาประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
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ภาคผน
 

คุณลักษณะบัณฑิตของมห
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คุณลักษณะบัณฑิตของมห

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

 ตามปรัชญามหาวิทยาลัยมหาสารคา
มีความสามารถ  ในการคิดวิเคราะหและนําไปปฏ
สามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข ภายใตส
ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไวดังน้ี 
 
 1.  มีคุณธรรม  / จริยธรรม / จรรยาบรรณว
 2.  มีคุณภาพทางวิชาการ / วิชาชีพ 
 3.  มีคานิยม  มีวัฒนธรรม  และมีความรกัช
 4.  มีความอดทน / มีสัมมาคารวะ / ออนนอ
 5.  มีความเสียสละเพื่อสวนรวม / รูจักใชชีว
 6.  มีสุขภาวะและบคุลิกภาพที่ดี 
 7.  มีวินัย  เคารพกฎ  ระเบยีบ  กติกาของส
   มีความสุข 
 8.  มีความสามารถวิเคราะหและใชปญญาใ
   มีวิจารณญาณในการพิจารณาตัดสินเลอื
 9.  มีความรอบรู / มีความทันสมัย / ใฝเรียน
   ไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 – 2559)
าวิทยาลัยมหาสารคาม 
------------------ 

มไดกําหนดใหบัณฑิตเปนผูที่ มุ ง ใฝ เ รียนรู 
ิบัติไดอยางมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และ
ํานึกแหงความพอเพียง  ดังน้ันเพ่ือเปนแนวทาง
 จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

ิชาชีพ 

าติ  รักองคกร  และรักทองถิ่น 
มถอมตน  
ติที่พอเพียง 

ังคม  ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางดี  และ 

นการแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ /  
กรับในสิ่งทีดี่ 
รู / และนาํไปประยุกตใชในชวีติประจําวัน 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผน
 

ข้ันตอนการจัดท
มหาวิทยาลัยม

(พ.ศ. 2550
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าํแผนกลยุทธ 
หาสารคาม 
 – 2559) 
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แผนพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554) 

ใหไว  ณ  วันที ่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2549 

 แตงตั้งคณะทํางานปรับแผนกลยุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 วันที่   22  กุมภาพันธ  2550 

กองแผนงานทบทวนผลการดําเนนิงาน 
และจัดทํา  (ราง)  แผนกลยุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ธันวาคม  2549 - มีนาคม  2550 

ปรับแกไข  (ราง)  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

มีนาคม  2550 - พฤษภาคม  2550 

มหาวิทยาลัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดม      
ความคิดเหน็จัดทํา  (ราง)  แผนกลยุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วันที่  21 – 23  มีนาคม  2550 

ณ  โรงแรมรอยัลแมโขงหนองคาย  จ.หนองคาย 

ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยา

 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (พ.ศ. 2550 – 2559)
เสนอ  (ราง)  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอ  (ราง)  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 วันที่   25  พฤษภาคม  2550 

จัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ 

พฤษภาคม - มิถุนายน  2550 

วันที่  8   พฤษภาคม  2550 

ลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 - 2559) 

จัดสงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มิถุนายน  2550 

จัดสงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ใหคณะ/หนวยงาน ในมหาวิทยาลัย 

มิถุนายน  2550 
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ภาคผนวก  ค 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการปรับแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(พ.ศ. 2550 – 2559) 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่      659      /2550 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานการปรับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พ.ศ. 2550 - 2559) 
  

  
 
 ดวยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดําเนินการปรับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองตาม 
นโยบายและแนวทางยุทธศาสตรของชาติ  และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
10  (พ.ศ. 2550 -2554)  ซึ่งปจจุบันไดมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรในการพัฒนาและการบริหารจัดการ
ประเทศใหม  ดังนั้น  เพื่อใหการปรับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนไปดวยความเรียบรอย   
จึงแตงต้ังคณะกรรมการปรับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 
 
 1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1.1 นายมีชัย  ฤชุพันธุ    นายกสภามหาวิทยาลัย 
  1.2 พลเอก สุพิทย  วรอุทัย   กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.3 พลเอก ชัยสทิธิ์  ชินวัตร  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.4 ศาสตราจารยทักษิณา  สวนานนท กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.5 นายบัณฑูร  สุภัควณิช   กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.6 ศาสตราจารยพิเศษ ภาวิช ทองโรจน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.7 ศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.8 ศาสตราจารยวิชัย  บุญแสง กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.9 นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช   กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.10 ศาสตราจารยสมศักดิ์  จักรไพวงศ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.11 รอยตรี สมหวัง  ศรีชัย  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.12 ศาสตราจารยสมหวัง  พิธิยานุวัฒน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.13 ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.14 ศาสตราจารยพิเศษสันทัด  โรจนสุนทร  ราชบัณฑิต กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.15 นายอํานวย  ปะติเส   กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  1.16 นายทวี  บุตรสุนทร   ประธานคณะกรรมการสงเสริม 
            กิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  1.17 ศาสตราจารยนายแพทยอดุลย วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดี 
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มหาสา
 
ดําเนิน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนก
 
 
วัฒนธ
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  มีหนาที่ 
   1) กําหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการปรับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

รคาม  ที่สอดคลองตามนโยบายและแนวทางยุทธศาสตรของชาติ 
   2) สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องตางๆ แกคณะทํางาน เพื่อใหการ

การเปนไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่กําหนด 

2.  คณะทํางานปรับแผนกลยุทธ 
 2.1  คณะทํางานปรับแผนกลยุทธ  และจัดทํารางนโยบายดานการเรยีนการสอน  
  2.1.1  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ประธานคณะทํางาน 
  2.1.2  รองอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา รองประธานคณะทํางาน 
  2.1.3  รองอธิการบดีฝายพัฒนานิสิต และเขตพื้นที ่  รองประธานคณะทํางาน 
  2.1.4  คณบดีทุกคณะ    คณะทํางาน 
  2.1.5  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะทํางาน         
  2.1.6  รองคณบดี/รองประธานโครงการจัดต้ังคณะ 
        ที่ดูแลรับผดิชอบงานดานวิชาการ  ดานการเรียนการสอน  
        และดานกจิการนิสิตทุกคณะ  คณะทํางาน 
  2.1.7  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  คณะทํางาน 
  2.1.8 ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  คณะทํางาน  
  2.1.9  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  คณะทํางานและเลขานุการ 
  2.1.10  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  คณะทํางานและเลขานุการ 
  2.1.11  ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต  คณะทํางานและเลขานุการ 

  มีหนาที่   จัดทําการปรับแผนกลยุทธดานนโยบายดานการพัฒนาวิชาการ  การจัดการ
ารสอน  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.2  คณะทํางานปรับแผนกลยุทธ  และจัดทํารางนโยบายดานการวจิัย  ดานศิลปะและ
รรม  และดานการบริการวิชาการ  

  2.2.1  รองอธิการบดีฝายนโยบาย  แผนและวิจัย  ประธานคณะทํางาน 
  2.2.2  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  รองประธานคณะทํางาน 
  2.2.3  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รองประธานคณะทํางาน 
  2.2.4  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา คณะทํางาน 
  2.2.5  ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมไหม  คณะทํางาน 
  2.2.6  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  คณะทํางาน 
  2.2.7  รองคณบดี/รองประธานโครงการจัดต้ังคณะ   
        ที่ดูแลรับผดิชอบ ดานการวิจัย  ดานทํานุบํารุงศิลปะ 
        และวัฒนธรรม และดานการบริการวิชาการทุกคณะ คณะทํางาน  



 
  
   2.2.8  รองผูอาํนวยการสถาบัน  ที่ดูแลร
      ดานการวิจัย  ดานทํานุบํารุงศิล
      และดานการบริการวิชาการ 
   2.2.9  ประธานโครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ
   2.2.10  ประธานโครงการอนุรกัษใบลาน
   2.2.11  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
   2.2.12  ผูจัดการศูนยเครื่องมอืกลาง 
   2.2.13  ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒ
 
   มีหนาที่    จัดทําการปรับแผนกลยุท
และดานการบริการวิชาการรวมทั้งงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของ
 
  3.  คณะทํางานปรับแผนกลยุทธ  และจัด
   3.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
   3.2  รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบและ
   3.3  รองอธิการฝายการคลังและพัฒนาบ
   3.4  รองอธิการบดีฝายพัฒนานิสิต และ
   3.5  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
   3.6  รองคณบดี/รองประธานโครงการจัด
      ที่ดูแลรับผิดชอบงานดานการบริหา
      งานประกันคณุภาพ  
   3.7  รองผูอํานวยการสํานัก – สถาบัน  
      ฝายบริหาร/งานดานการพัฒนาบุค
      งานดานการประกันคุณภาพ 
   3.8  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
   3.9  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
   3.10  ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ 
   3.11  ผูอํานวยการกองกลาง 
   3.12  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภาย
   3.13  ผูจัดการสํานักทรัพยสิน 
   3.14  ผูอํานวยการสํานักกิจการหอพัก 
   3.15  ประธานคณะกรรมการสํานักงาน
     ปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ 
   3.16  ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ 
   3.17  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   
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ับผิดชอบงาน 
ปะและวัฒนธรรม  

 คณะทํางาน 
ฯ  คณะทํางาน 
ฯ  คณะทํางาน 

 คณะทํางาน 
 คณะทํางาน 

นางานวิจัย  คณะทํางานและเลขานุการ 

ธและนโยบายดานการวิจัย  ดานศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ทํารางนโยบายดานการบริหารจัดการ 
 ประธานคณะทํางาน 

ทรพัยสิน  รองประธานคณะทํางาน 
ุคลากร  รองประธานคณะทํางาน 
เขตพื้นที ่  รองประธานคณะทํางาน 

 รองประธานคณะทํางาน 
ต้ังคณะ 
ร/การพัฒนาบุคลากร/ 

 คณะทํางาน 
ที่ดูแลรับผิดชอบ 
ลากร /  

 คณะทํางาน 
 คณะทํางาน 
 คณะทํางาน 
 คณะทํางาน 
 คณะทํางาน 

ใน  คณะทํางาน 
 คณะทํางาน 
 คณะทํางาน 

ปองกันและ 
 คณะทํางาน 
 คณะทํางานและเลขานุการ 

  คณะทํางานและเลขานุการ 
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  3.18  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  คณะทํางานและเลขานุการ 
  3.19  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  คณะทํางานและเลขานุการ 

  มีหนาที่    จัดทําการปรับแผนกลยุทธและนโยบายดานการบริหารจัดการ  ดานการพัฒนา
ร  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  ดานการพัฒนาสถาบัน 

 4.  คณะกรรมการวเิคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
  4.1  รองอธิการบดีฝายนโยบายแผน  และวจัิย  ประธานคณะทํางาน 
  4.2  ผูชวยอธิการบดีฝายนโยบายและแผน  คณะทํางาน 
  4.3  ศาสตราจารย  ดร.สมจิตต  สุพรรณทัสน  คณะทํางาน 
  4.4  รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ประเทพา  คณะทํางาน 
  4.5  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป  สืบวัฒนะ  คณะทํางาน 
  4.6  รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ  อุตสาหะวาณิชกิจ คณะทํางาน 
  4.7  รองศาสตราจารยวิรัตน  พงษศิร ิ  คณะทํางาน 
  4.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  ฤทธิเดช  คณะทํางาน 
  4.9  นายสิทธิศักดิ์  จันทรสมุด  คณะทํางาน 
  4.10  นางสิริพร  ศิระบูชา   คณะทํางานและเลขานุการ 
  4.11  นางสาวพนมพร  ปจจวงษ  คณะทํางานและเลขานุการ 
  4.12  นางสาวแจมจันทร  วังแพน  คณะทํางานและเลขานุการ 
  4.13  นายคมรตัน   หรูปรีชาเศรษฐ  คณะทํางานและเลขานุการ 
  4.14  นางสาววาสนา  ปาปะตัง    คณะทํางานและเลขานุการ 

  มีหนาที่  ดําเนินการวิเคราะหความสอดคลองและความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ
ทยาลัยกับยุทธศาสตรชาติ  แลวจึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการ 
าวิทยาลัย 

 5.  คณะทํางานฝายเลขานุการ 
  5.1 รองอธิการบดีฝายนโยบาย แผนและวิจัย  ประธานคณะทํางาน 
  5.2 ผูชวยอธิการบดีฝายนโยบายและแผน  รองประธานคณะทํางาน 
  5.3 นางสิรพิร  ศิระบูชา    คณะทํางาน 

   5.4 นางฉวีวรรณ  อรรคะเศรษฐัง  คณะทํางาน  
  5.5 บุคลากรกองแผนงาน   คณะทํางาน 
  5.6 นางสาวพนมพร  ปจจวงษ  คณะทํางานและเลขานุการ 
  5.7 นางสาวแจมจันทร  วังแพน  คณะทํางานและเลขานุการ 
  5.8 นายคมรัตน  หลูปรชีาเศรษฐ  คณะทํางานและเลขานุการ 
  5.9 นางสาววาสนา  ปาปะตัง  คณะทํางานและเลขานุการ 



 
 

 
   มีหนาที ่  ประสานงานกับคณะท
แผนกลยุทธ 

 
 

 
   ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่     22    กุมภาพันธ  
 
 
      ส่ัง   ณ   วันที ่     22    
 
 
 
               (ศาสตราจารย  น
                       อธิการ
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 2550       เปนตนไป 

  กมุภาพันธ    พ.ศ.   2550 

ายแพทยอดุลย  วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต) 
บดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  สมัปปโต  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
นางสิริพร  ศิระบูชา     ผูอํานวยการกองแผนงาน 

 
 

วิเคราะหขอมูล / รูปเลม 
นางสาวพนมพร  ปจจวงษ     เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 
นางสาวแจมจันทร วังแพน     พนักงานบริหารทั่วไป 
นายคมรัตน  หลูปรีชาเศรษฐ     พนักงานบริหารทั่วไป 
นางสาววาสนา  ปาปะตัง     พนักงานบริหารทั่วไป 

 
 

ปที่พิมพ 
กรกฎาคม  2550 
จํานวน  300  เลม 
กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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