


 

 

[1] 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

สารบัญ 
  
 หน้า 
สว่นที ่1 กรอบแนวคิด  

หลักการและเหตุผล 2 
สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 6 
สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  20 
ยุทธศาสตร์กับ Balanced Scorecard 30 

สว่นที ่2 แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ( พ.ศ.2555 – 2559)  
วิสัยทัศน์ 34 
ค่านิยม 35 
ยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์ 36 
แผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) 38 
รายละเอียดยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสําเร็จ 41 

สว่นที ่3 ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์  
กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ 62 

ภาคผนวก  
ภาพแห่งอนาคต (เหลียวหลังแลหน้าสภา มมส.) 68 
ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูท้รงคุณวุฒิ 69 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 73 
เอกสารอ้างอิง 76 



 

[2] 
 

 

 

⌦⌦⌦ หลักการและเหตุผล 
 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้อย่าง

สมบูรณ์  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 โดยในหมวด 3 มาตรา 14 ได้กําหนดไว้ว่า “ในการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ตามมาตรา 13 ให้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  โดยนํานโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภามา
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีอย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน  ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการดําเนินการและการติดตามประเมินผล” รัฐบาลจึงได้จัดทํา
แผนบริหารราชการแผ่นดิน (4 ปี) และกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (4 ปี) เพ่ือแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และทิศทางในการจัดสรรงบประมาณโดยรัฐบาลมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณา
การในทุกมิติ (Function Area และ Agenda) โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการเสนอยุทธศาสตร์เฉพาะ/พิเศษพร้อมวงเงิน
เข้าคณะรัฐมนตรี โดยตรงเพ่ิมมากข้ึน รัฐบาลมีแนวคิดยุทธศาสตร์ริเริ่มใหม่ๆ ซึ่งจําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวน
มาก แต่วงเงินงบประมาณในแต่ละปีมีจํานวนจํากัด และจะมีการปรับบทบาทของหน่วยงานกลาง เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการตอบสนองต่อนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลภายใต้กระบวนการจัดทําแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน ทั้งในแง่ของกรอบนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน รวมท้ังการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบกับ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2550 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ.2550-2559)  และอาจยังไม่ครอบคลุมกับ
นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11  (พ.ศ.2555-2559)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนได้ได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการ
ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบท่ี
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยนโยบายรัฐบาลได้กําหนดแนวทางการดําเนินการด้านการศึกษาที่สําคัญซึ่งมหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้ให้ความสําคัญ ในการนํามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น  

- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา 
ทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถ่ินและความเป็นไทย 
พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก การพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรม 
ในระดับปัจเจก จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน  

ส่วนท่ี 1 กรอบแนวคิด 
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- การสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยลดข้อจํากัดของการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต”  
โดยให้ผู้ กู้เร่ิมใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชําระหน้ีแก่ผู้เป็นหน้ีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
โดยปรับเปล่ียนการชําระหน้ีเป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุก
ระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไป
เรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต  

- จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริม
ให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบ
อาชีพ 

- พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพ่ือ
เป็นกลไกในการเปล่ียนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก  

- การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือ
กับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ เป็นต้น 

 
นอกจากน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 

2551-2565) ข้ึน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทยโดยมุ่งหวังให้
อุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการสร้างเสริมสภาพสังคมที่พึงประสงค์ และสอดคล้องทันต่อแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2565 จะนําไปสู่ 

1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐานและ

เครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ  
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จากเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(พ.ศ. 2555 – 2559) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทระยะยาวท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และเป็นกรอบ
แนวทางที่แสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สอดรับกับ
ความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถ่ิน สามารถชี้นําและเป็นกลไกในเชิงการแข่งขันเน้นการพ่ึงตนเอง  
โดยแผนกลยุทธ์น้ีจะนําไปเป็นกรอบให้กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามในระยะ 5 ปี (ฉบับที่ 11 และ 
ฉบับที่ 12 ) โดยจะสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11  นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ท้ังน้ี หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนําไปใช้เป็นกรอบในการกําหนดกิจกรรม แผนงานโครงการและจัดทํา
แผนปฏิบัติการให้สอดรับเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ให้ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายต่อไป  

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2555 – 2559 ฉบับน้ี ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/สถาบันต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถด้านการศึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) โดยผ่านการประชุมวิพากษ์ การสัมภาษณ์
รายบุคคลเพ่ือรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงประจักษ์และเชิง
วิพากษ์วิจารณ์ โดยข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สรุปได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพการจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2555 – 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์รายบุคคล และ
ประชุมระดมความคิดเห็น 

สัมภาษณ์รายบุคคล และ
ประชุมระดมความคิดเห็น 

สัมภาษณ์รายบุคคล และ
ประชุมระดมความคิดเห็น 

เสนอ 
สภามหาวิทยาลัย 
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⌦⌦⌦   สถานการณ์แนวโน้มในการพฒันาของมหาวิทยาลัย 

จากผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี  
พบว่าสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของบริบทโลกที่ส่งผลต่อการศึกษาในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 

- ด้านสังคมโลก ท่ีเป็นสังคมของการแข่งขัน สังคมสิทธิมนุษยชนและสังคมพอเพียง ซึ่งสังคมไทยต้องหัน
มาให้ความสําคัญเร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันทางชีวิต
และสังคม 

- ด้านเศรษฐกิจ ในอนาคตจะเป็นเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและมีความระมัดระวังมากข้ึน 
- ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งขณะน้ี ต้องยอมรับว่าทั่วโลกกําลังอยู่ในภาวะวิกฤติ 
- ด้านวิทยาศาสตร์ ทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทศวรรษใหม่จะเชื่อมโยงกันมากขึ้น แต่ละ
สาขาจะแตกแขนงในเชงิลึกมากข้ึนเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 

- ด้านการเมืองการปกครอง ประเทศต่างๆจะปกป้องผลประโยชน์ประเทศของตนมากข้ึน เพ่ิม
ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การปกครองที่คํานึงถึงการกระจายอํานาจ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

- ด้านโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยเรียนจะลดลงถึงร้อยละ 25 ในอีก 15 ปีข้างหน้า 
และมีแนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในอนาคตของไทยมีโอกาสดีหลายอย่าง จากหลายปัจจัย อาทิ กระแสการให้

ความสําคัญต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เศรษฐกิจในเอเชียมีความมั่นคง ส่งผลให้ไทยตื่นตัวและปรับตัว
รองรับการพัฒนาและสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นช่องทางการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้ การที่ประชากรวัยเรียนลดลง ทําให้รัฐมีโอกาส
เพ่ิมงบประมาณเพื่อการศึกษาได้มากขึ้นและเพ่ือให้การศึกษาไทยเป็นการเตรียมการพัฒนาคนไทยสําหรับสังคมโลก
ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า และเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สกศ.จึงวางแผนเร่งดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ 

- ระยะเร่งด่วน ต้องเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 
- ระยะกลาง ต้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 
- ระยะยาว ต้องปรับระบบการบริหารและการจัดการศึกษา จากการศึกษาที่เป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียง 

ผู้เดียว โดยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้องกระจายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน เอกชนและ
สถาบันทางสังคมเป็นผู้จัด ในส่วนอุดมศึกษา ต้องเปลี่ยนเป็นสถานศึกษาในกํากับรัฐ เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็งและลดภาระงบประมาณของรัฐ 
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สถาบันอุดมศึกษาของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายเร่ือง เช่น การรวมตัวของประชาคมอาเซียน  
การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา  สภาวะเศรษฐกิจ การพัฒนาของสังคมไทย เป็นต้น ตลอดจนต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เช่น ระบบการคัดเลือกนักศึกษา พฤติกรรมและความต้องการของ
นักเรียน ความคาดหวังของสังคมและตลาดแรงงานต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย เป็นต้น ส่งผลให้การ
แข่งขันของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในประเทศ และการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ โดยหากมีการ
เปิดเสรีทางการศึกษา ก็จะทําให้การแข่งขันมากข้ึน ประกอบกับความต้องการของผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
เช่นผู้จบการศึกษาไปแล้วท่ีต้องการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมซึ่งต้องการบริการที่มีคุณภาพ หลากหลายและสอดคล้อง
กับความต้องการเฉพาะบุคคลมากข้ึน ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาแนวโน้มปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อระบบ
การศึกษา แนวโน้มด้านบวกท่ีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การดําเนินการและมหาวิทยาลัยต้องไขว่คว้าโอกาสในการ
เพ่ิมศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยสามารถเติบโตได้ต่อไป ได้แก่ 

1) หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจํานวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ทําให้คนในสังคมต้องการเพ่ิมความรู้ ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาต่อ
ในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังน้ันเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม 
สถาบันการศึกษามุ่งพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ อาทิ หลักสูตรท่ีบูรณาการระหว่างสองศาสตร์ขึ้นไป เช่น สาขาด้าน
ศิลปะศาสตร์ และวิทยาการจัดการ สาขาช่างยนต์ การตลาดและการบัญชี หรือบางสถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตร
ปริญญาโทในเชิงธุรกิจ และมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นต้น 

2) หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากสภาพยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยง
ด้านการค้าและการลงทุน ทําให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ส่งผล
ให้ความต้องการการศึกษาที่เป็นภาษาสากลมีมากข้ึน มีหลักสูตร EP (English Program) Bilingual เปิดสอนตาม
โรงเรียนต่าง ๆ หรือตามมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนํา หรือแม้แต่ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 
ซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้หลักสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากข้ึน แต่เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าว 
มีค่าใช้จ่ายสูง ดังน้ันการเรียนในหลักสูตรน้ียังคงจํากัดอยู่ในกลุ่มผู้เรียนท่ีมีฐานะดี 

3) การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกัน 
ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การดําเนินการด้านต่าง ๆ ท้ังการค้า การลงทุน การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเชื่อมต่อถึงกัน ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหล
หลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรด้านการสอน หลักสูตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าสู่ไทยอนัมีผลทําให้
เกิดการเปรียบเทียบและผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีความเป็นสากลท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ อีกท้ังการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทยได้ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษา
ที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดบัสากล 

4) ความเหลื่อมล้ําด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง เน่ืองจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนท่ีเป็น
กระแสระดับโลกเกิดข้ึนควบคู่กับคลื่นประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถึงไทย รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีส่งเสริมการเพ่ิม
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สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน อีกท้ังสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ทําให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเข้าถึงคนไทยอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นได้ว่าความเหลื่อมล้ําด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลง
ในกลุ่มสถาบันการศึกษาของรัฐ ส่วนการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาเอกชน ผู้เรียนท่ีครอบครัวมีรายได้น้อย
อาจเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ลดลง เน่ืองจากค่าเล่าเรียนแพง 

5) โอกาสการรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษาจะก่อให้เกิดการ
แข่งขันในการจัดการศึกษาทั้งจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากข้ึน หากพิจารณาในแง่บวก การเปิด
เสรีทางการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เน่ืองด้วยสถาบันแต่ละแห่งจะแข่งขัน 
ด้านคุณภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพการศึกษาจะเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก เน่ืองจากการ
เปิดเสรีทางการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติเข้ามาเปิดการเรียนการสอน จึงเป็นแรงกดดัน 
ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

6) ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โทรคมนาคม ทําให้วิธีการได้มาหรือการแสวงหาความรู้ได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ในสมัยโบราณ นักศึกษา
จะต้องไปแสงหาความรู้ ณ สํานักที่อาจารย์น้ัน “พํานัก” หรือทุกคนจะต้องไปยังมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น  
การเรียนในสาขาแพทย์ในต้นศตวรรษ “ถนนทุกสายมุ่งไปสู่ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด” ในปัจุบันเหตุการณ์เช่นน้ี 
ไม่เกิดข้ึน ทั้งน้ีวิธีการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างกัน แนวโน้มในอนาคตอาจารย์จําเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการสอนสู่
วิวัฒนาการในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต 

นอกจากแนวโน้มด้านบวกที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังมีแนวโน้มด้านลบที่มหาวิทยาลัยต้องมี
มาตรการนโยบายในการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

1) การเพ่ิมช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา แม้ว่าสภาพการแข่งขันทางการศึกษาจะเป็น
แรงผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น แต่เน่ืองจากทรัพยากรตั้ง
ต้นของแต่ละสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถและปริมาณของบุคลากร
การศึกษา งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลยี สถานที่ ความมีชื่อเสียง ฯลฯ ส่งผลให้โอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ย่อมแตกต่างกันด้วย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรือสถาบันการศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อม มีทรัพยากร
ตั้งต้นไม่มาก ย่อมไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพมากนัก สถานศึกษาต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถ
อยู่รอดตลอดเวลา สถานศึกษาท่ีมีนักศึกษาเข้ามาเรียนหรือเป็นสถาบันทางการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับเท่าน้ัน 
ที่สามารถอยู่รอดได้จึงต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลา 

2) การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด เน่ืองจากความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามี
สูงข้ึน และการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีต้องหาเลี้ยงตนเอง มีอิสระในการบริหารและ 
เปิดหลักสูตรเพื่อหาผู้เรียนเข้าเรียนให้ได้จํานวนมาก สิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบระยะยาวคือ มีบัณฑิตจบเป็นจํานวน
มากเข้าสู่ตลาดแรงงาน ไม่สามารถรองรับได้หมดโดยกลุ่มแรงงานระดับอุดมศึกษาที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่จบสาขา 
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ที่ตลาดแรงงานต้องการ จะถูกผลักสู่แรงงานนอกระบบหรือหาทางออกโดยเรียนต่อระดับสูงข้ึน ซึ่งอาจก่อเกิดภาวะ
แรงงานระดับปริญญาโทและเอกไม่มีคุณภาพและล้นตลาด และการเปิดในหลักสูตรของสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ 
เพ่ิมขึ้นอย่างทวีคูณในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาระดบัปริญญาโท โดยการดําเนินการไม่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ต่ํา ในขณะเดียวกันก็ไม่มีหน่วยงานใดที่มีหน้าท่ีในการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามหลักสูตรดังกล่าวและเกิดภาวะการ
ว่างงานเพ่ิมมากขึ้น 

3) การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ สภาพเศรษฐกิจที่มุ่งแข่งขันทําให้การจัด
การศึกษามุ่งพัฒนาทางวิชาการเป็นสําคัญ ในขณะท่ีระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียนได้เท่าท่ีควร เน่ืองจากการเรียนการสอนยังมุ่งสอนให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่ง
ใหม่ๆ ประกอบกับครูผู้สอนมีภาระงานมาก จนส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลในด้านอื่น เช่น การพัฒนาเชิงสังคมรวมถึง
การพัฒนาทักษะทางอารมณ์ นอกจากน้ีการใช้เทคโนโลยีในกิจวัตรประจําวันหรือใช้ในการเรียนการสอนทําให้การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ลดลง ส่งผลให้ช่องทางอารมณ์และทักษะทางสังคมของผู้เรียนลดลง และเป็นบ่อให้
เกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าว เป็นต้น 

4) การสอนคุณธรรม จริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ แนวคิดของทุนนิยมที่มุ่งแข่งขันได้แพร่ กระจายไปท่ัวโลก 
ส่งผลให้ผู้คนต่างมุ่งแข่งขัน และพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ประกอบกับสถาบันการศึกษาจํานวนมากมุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และประเมินผลการเรียน
ที่ความสามารถทางวิชาการ จนอาจละเลยการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากน้ีการไม่ได้มีผู้สอน 
ที่รู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรม
จริยธรรมได้ จะพบว่ามีนิสิตนักศึกษาจํานวนมากที่ใช้ชีวิตฉันท์สามีภรรยาในสถาบันการศึกษา มีการทะเลาะ 
เบาะแว้งกัน ระหว่างสถาบันมากข้ึน เป็นต้น 

5) การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ ย่ิงก้าวสู่โลกพรมแดนมากขึ้น ผู้มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกใช้ติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง การค้า
การศึกษา ฯลฯ ย่อมมีความได้เปรียบทั้งในเร่ืองการติดต่อสื่อสารและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตาม
ปัญหาที่พบคือ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เน่ืองจากครูผู้สอน 
มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศค่อนข้างต่ํา โดยเฉพาะครูผู้สอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูจํานวนมาก
ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง และการสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่คือสอนเฉพาะในห้อง ไม่ได้ใช้ 
ในชีวิตประจําวัน และมีแนวโน้มว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า การพัฒนาการสอนทักษะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบันจะตื่นตัวมากข้ึน แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมากเท่าที่ควร เพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอน
ภาษาต่างประเทศน้ียังขาดแคลนมาก 

สภาพการณ์ที่กล่าวมาทําให้มหาวิทยาลัย ต้องพัฒนาและปรับบทบาทให้สอดคล้องและสามารถรองรับ
แนวโน้มการจัดการอุดมศึกษาในอนาคต เพ่ือสามารถบริหารการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สามารถอยู่รอด
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และแข่งขันได้ โดยจากการคาดการณ์แนวโน้มสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาไทยพบว่ามีทิศทางการเปล่ียนแปลง 
ที่สําคัญ ดังน้ี 

- สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่าง เน่ืองจากสภาพการแข่งขัน 
ที่รุนแรงข้ึน  ในขณะที่ทรัพยากรมีจํากัด อีกทั้งผู้เรียนมีความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบกับผู้เรียนมีโอกาสเลือกสถาบันได้มากข้ึน ด้วยเหตุน้ี สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
ค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะที่ถนัดทําได้ดี มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือทุ่มทรัพยากรในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นจุดเด่นน้ันได้อย่างมีคุณภาพ และแตกต่าง 
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

- สถาบันอุดมศึกษาจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เน่ืองจากสภาพของความจํากัดทางทรัพยากรและการ
แข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรง ประกอบกับความต้องการขยายตลาดทางการศึกษาไปยังกลุ่มคนต่างๆให้มากขึ้น 
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  
มากข้ึน เพ่ือเสริมจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งกันและกันแบ่งปันหรือระดมทรัพยากร  ทําวิจัย  หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร  ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีแนวโน้มการสร้างชื่อเสียง
หรือ Brand Name ร่วมกัน 

- สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง มีแนวโน้มว่าจะมีบางสถาบันอุดมศึกษามุ่งจัดการศึกษาเฉพาะที่เป็นการ
ลงลึกระดับเชี่ยวชาญอันเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูง และเป็นการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันให้มหาวิทยาลัยเพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้เรียนที่สนใจวิชาความรู้เจาะจงจากทั่วโลก จึงสามารถดึงดูดคณาจารย์ที่เก่ง
และมีความเชี่ยวชาญ ให้เข้ามาร่วมสอนและร่วมกันค้นคว้าทํางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่  ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้ม
ที่ประเทศไทยจะมีการพัฒนาและเปิดมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในลักษณะดังกล่าวมากข้ึน 

- สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย จากสภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาท่ีรุนแรงข้ึน ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจปรับยุทธศาสตร์ไปสู่ทิศทางการมุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการบุกเบิกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนักศึกษาทั่วโลก ทั้งยัง
เป็นช่องทางหน่ึงในการสร้างรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วย  อย่างไรก็ตามการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย                 
ยังมีลักษณะของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

- สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้
การเรียนแบบ E – education หรือ E – learning เป็นที่นิยมมากข้ึน ในอนาคตจะมีการวิจัยและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน เน้ือหาหลักสูตรบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการผลิตผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ในระดับมหาวิทยาลัยจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายครอบคลุมกว้างขวาง หรือที่เรียกว่า
มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual  University)  ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเพ่ิมโอกาสเข้าสู่การอุดมศึกษาสําหรับผู้ที่อยู่ใน
พ้ืนท่ีห่างไกล อย่างไรก็ตาม ข้อพึงระวังในการจัดการศึกษารูปแบบน้ี คือ คุณภาพการจัดการศึกษา 



 

[11] 
 

- สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ การขยายตัวด้านการลงทุนทางการศึกษา 
ท่ีแข่งขันมากข้ึน สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกพยายามทําตลาดการศึกษาไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึง
ประเทศไทย ในขณะที่คนในสังคมไทยต่างต้องการหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเชื่อถือระดับสากล ส่งผล
ให้มีแนวโน้มการนําเข้าหลักสูตรการเรียนการสอนสําเร็จรูปที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือที่เรียกว่า  
แฟรนไชส์เข้ามาในมหาวิทยาลัยไทยหรืออาจเป็นการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัย
ท่ีมีชื่อเสียงในต่างประเทศ  

- สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่สามารถขยายตลาดการศึกษาไปยังต่างประเทศ การเปิดเสรีทางการศึกษา 
เป็นช่องทางให้เกิดการขยายสาขาวิชาที่ไทยแกร่งหรือมีความพร้อมไปสู่ต่างประเทศได้  แต่ต้องยอมรับว่าการเปิด
เสรีทางการศึกษาของไทยยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ เน่ืองจากมีข้อจํากัดในเรื่องอํานาจการต่อรอง กฎระเบียบ
ต่างๆ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมากกว่า  ดังน้ันในอีก  
5 ปีข้างหน้า สถาบันอุดมศึกษาอาจจะสามารถขยายตลาดการศึกษาไปต่างแดนได้ เฉพาะในสาขาท่ีเป็นเอกลักษณ์
ไทย  เช่น  สอนการทําอาหารไทย  ดนตรีไทย รําไทย หัตถกรรมไทย ภาษาไทย เป็นต้น  

- สถาบันอุดมศึกษาท่ีแข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ การแข่งขันด้านการศึกษาไม่ถูกจํากัด
อยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงอีกต่อไป แต่จะขยายสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลกมากข้ึน ส่งผลให้การ
แข่งขันการศึกษาจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเน่ือง สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงต้องเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือดึงดูดผู้เรียน ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่สามารถเร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือมีจุดเด่นที่น่าดึงดูดมากเพียงพอย่อมทําให้ไม่สามารถ
แข่งขันได้ และอาจต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นไปในที่สุด 

- สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเชิงพาณิชย์มากขึ้น การแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงข้ึน กรอปกับการเปลี่ยน
สถานะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องพ่ึงตัวเองมากข้ึน โดยพัฒนาไปสู่การดําเนิน
กิจการเชิงพาณิชย์มากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนที่ต้องหารายได้เลี้ยงตัวเองมากกว่า
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังจะเห็นได้จากมหาวิทยาลยัในประเทศไทยหลายแห่งในปัจจุบัน ต่างหาช่องทางท่ีจะทํา
รายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การจัดทําโฆษณา การเปิดหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก  
เป็นต้น เ พ่ือลดการพ่ึงพิงงบประมาณจากรัฐ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบเชิงลบตามมา หาก
สถาบันอุดมศึกษาไม่คํานึงถึงคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงอาจเกิดการทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เมื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศและมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ  
ดังน้ันมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศจึงต้องมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ประเทศ 
ที่สามารถแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจได้ต้องมีรากฐานการศึกษาของประชาชนที่เข้มแข็ง  จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
การแข่งขันกันในการพัฒนาการศึกษาของแต่ละประเทศน้ันส่วนหน่ึงก็เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ทางเศรษฐกิจของประเทศนั่นเอง  แต่ละประเทศจึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในประเทศของตน
เพ่ือให้สามารถสร้างบุคลากรของประเทศที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก แต่ละประเทศก็มีความพยายาม 
ในการวัดคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศของตน เพ่ือให้ทราบศักยภาพของการศึกษาในแต่ละ
ระดับของสถาบันการศึกษาในประเทศ และเพ่ือใช้เป็นแนวทางการการพัฒนาการศึกษาในประเทศของตนอีกด้วย 
โดยอาจเทียบเคียงคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับเดียวกัน
ภายในประเทศ หรือนําไปเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีการเรียนการสอนในระดับเดียวกัน  
เป็นต้น การวัดคุณภาพการศึกษาสามารถจัดให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของการจัดระดับ (Rating) หรือการจัดอันดับ 
(Ranking) โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดอันดับหรือจัดระดับน้ัน อาจเป็นหน่วยงานของทางรัฐหรือเอกชนซึ่งเป็น
หน่วยงานภายในประเทศซึ่งทําการจัดอันดับหรือจัดระดับออกมาเป็นระดับชาติ (National Rating or National 
Ranking) หรือหน่วยงานต่างชาติซึ่งทําการจัดระดับหรือจัดอันดับออกมาในระดับภูมิภาค (Regional Ranking) 
หรือระดับโลก (World Ranking)  

หน่วยงานที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีหลายหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานของไทย ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
สําหรับในต่างประเทศ ได้แก่ นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ นิตยสารเอเชียวีก บริษัท Quacquarelli 
Symonds จํากัด SCImago Institutions Ranking และเว็บไซต์เว็บโอเมตริกซ์ ได้มีการจัดทําอันดับมหาวิทยาลัย
ทั่วโลก โดยจุดประสงค์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไปตามหน่วยงานหรือนิตยสารที่จัด โดยทาง สกอ. 
ให้เหตุผลว่าจัดเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับนักเรียนท่ีจะใช้ในการเลือกสอบเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ ขณะท่ี 
สมศ. ให้เหตุผลว่าจัดเพ่ือในการประเมินตนเองและประกันคุณภาพ ในขณะท่ีเว็บไซต์เว็บโอเมตริกซ์มีจุดประสงค์
เพ่ือการประเมินตนเองในด้านการเข้าถึงอย่างเปิดกว้างของข้อมูล (Open Access) ของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ได้
มุ่งเน้นไปท่ีการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ัวไป 
นิตยสารได้มีจุดขายในการโฆษณาหนังสือของตนเอง ขณะที่มีการให้ความรู้เก่ียวกับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน 
นักศึกษา รวมถึงทางบริษัทที่จะจ้างงานบุคคลจากมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามการติดอันดับโลกของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นตัวบ่งชี้ตัวหน่ึงท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
กําหนดให้มหาวิทยาลัยที่ประกาศตนเองว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิต และวิจัย ทําคํารับรองกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องพยายามวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
ซึ่งการติดอันดับโลกหรือเอเชียก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
สู่นานาประเทศ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่สามารถมองข้ามและ 
ลดความสําคัญเพ่ือเป้าหมายในการพัฒนามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยทั่วโลกโดยการยกอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับสูงข้ึน 
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จากการจัดอันดับของหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น บริษัท Quacquarelli Symonds จํากัด SCImago 
Institutions Ranking และเว็บไซต์เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) มหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมถึง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผลการจัดอันดับ ดังน้ี 

 

 

 

 การจัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds หรือ QS เป็น
การจัดอันดับโดยพิจารณาจาก 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 

 
1. คุณภาพงานวิจัย ประเมินโดยผู้ร่วมวิชาชีพ (Peer Review) ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั่วทั้ง

เอเชีย สัดส่วนจํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์สัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์  

2. คุณภาพการสอน ประเมินจากสัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์  
3. คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน ได้รับการประเมินจากผู้จ้างงานในเอเชีย  
4. ความเป็นนานาชาติ ประเมินจากสัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ สัดส่วนของนักศึกษาจํานวน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ  

 
 การจัดอันดับโดย  SCImago Institutions Ranking (SIR) 

เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดย
อาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus ซึ่งการจัดอันดับจะไม่ใด้นับ 

เฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล 
เป็นต้น มีเกณฑ์พิจารณา ดังน้ี 
1. Output: จํานวน paper ในวารสารวิชาการ peer-reviewed 
2. International Collaboration: สัดส่วนที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันต่างประเทศตอ่ paper ทั้งหมด 
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3. Normalized Impact: ค่าร้อยละของการ citation ของสถาบันเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ของการ 
citation ท้ังหมดในโลก (world average) 
4. High Quality Publication: ร้อยละของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนําทีอ่ยู่ใน 25% แรกของ 
Journal Rank SJR indicator 

 

 การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) เป็นการจัด
อันดับโดยพิจารณาจากจํานวน “Rich Files” คือ จํานวน  

แฟ้มขอ้มูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ท้ังหมดที่ตีพิมพ์ออนไลน์ (เช่น แฟ้ม PowerPoint  MS Word  PDF 
ฯลฯ) และปัจจัยประกอบอืน่ ๆ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรนําผลการจัดอันดับไปใช้และสื่อสารกับสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ผลการ
จัดอันดับจะเป็นส่วนสําคัญให้มหาวิทยาลัยทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเร่งพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่มิใช่นําเอาผลการจัดอันดับ 
โดยนําเอาลักษณะดี และด้อยที่สูงกว่าหรือต่ํากว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ไปถกเถียงกันให้เกิดความขัดแย้งที่ส่งผล
กระทบด้านสังคม เช่น การให้เงินเดือนไม่เท่ากันโดยนําอันดับสถาบันมาเป็นส่วนพิจารณา การกําหนดโครงสร้าง
รายได้ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ไม่เท่าเทียมกัน ทําให้บุคลากรและอาจารย์มุ่งไปร่วมงานกับมหาวิทยาลัยที่มีอันดับ
ดีกว่า เป็นต้น ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะไม่ให้ความสําคัญว่าอันดับตนเองจะอยู่ที่ไหน มหาวิทยาลัยไหนที่เก่งกว่า  
ด้อยกว่า แต่เพ่ือให้ทราบว่าตนเองจะมุ่งเข้าไปแข่งขันในด้านที่ตนเองได้เปรียบมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตลอดจนคิดว่า 
ทําอย่างไรถึงจะมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและสร้างความร่วมมือทางบุคลากรร่วมกัน และผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้เท่าเทียมกัน อันจะนําไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีนักเรียนไทยพึงจะได้รับความรู้ และ
พัฒนาขีดความสามารถ ได้อย่างเหมาะสมในเชิงคุณภาพ 

⌦⌦⌦   สถานการณ์ปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

ที่ต้ัง :  

41/20 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย :  

"ตราโรจนากร"  หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง 

สีประจํามหาวิทยาลัย :  

"สีเหลือง" หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์ 

"สีเทา" หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา 

"สีเหลือง-เทา" หมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง  

ต้นไม้สัญญลักษณ์มหาวิทยาลัย : 

"ต้นราชพฤกษ์" หรือ ต้นคูน หมายถึง ความคํ้าคูน หรือ ความรุ่งเรือง 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีกําเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม จากน้ันได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เมื่อวันท่ี  
9 ธันวาคม 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ ของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งได้มกีารประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งท่ี 22 ของประเทศไทย 

 

 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 ข้อมูลผลการดําเนินงาน 
 คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะ/หน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 21 หน่วยงาน ประกอบด้วย   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะการบัญชีและ 
การจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยการเมือง 
การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะแพทยศาสตร์  คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
(สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ)  และคณะวัฒนธรรมศาสตร์   
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 หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนทั้งสิ้น 177 หลักสูตร แบ่งได้ดังน้ี ระดับปริญญาตรี 90 หลักสูตร  
(ร้อยละ 50.85) ระดับปริญญาโท 59 หลักสูตร (ร้อยละ 33.33) และระดับปริญญาเอก 28 หลักสูตร (ร้อยละ 
15.82)  

 

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 โดยคณะศึกษาศาสตร์มีจํานวนหลักสูตรมากที่สุดคือ 25 หลักสูตร แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี  
10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 20 หลักสูตร แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร 
 

 ข้อมูลนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนิสิตทั้งสิ้น 46,693 คน แบ่งออกเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตร 

จํานวน 66 คน (ร้อยละ 0.28) ปริญญาตรี จํานวน 38,700 คน (ร้อยละ 82.88)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จํานวน 44 คน (ร้อยละ 0.09) ระดับปริญญาโท จํานวน 6,822 คน (ร้อยละ 14.61) และระดับปริญญาเอก จํานวน 
994 คน (ร้อยละ 2.13) โดยมีรายละเอียดของจํานวนนิสิตในปีการศึกษา 2551 – 2554 ดังน้ี 
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ที่มา : ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามรุ่นปีการศึกษา 2552 ซึ่งมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 6,361 คน โดยมีบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสํารวจจํานวน 5,796 ชุดคิดเป็นร้อยละ 91.12 มีผลการวิเคราะห์ดังน้ี  

- สถานะภาพการทํางาน : จากบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจํานวน 5,796 คน แบ่งออกเป็น บัณฑิตที่ทํางาน
แล้วจํานวน 3,529 คน (ร้อยละ 60.89) บัณฑิตที่ยังไม่ได้ทํางานจํานวน 1,752 คน (ร้อยละ 30.23) และ
บัณฑิตที่กําลังศึกษาต่อจํานวน 515 คน (ร้อยละ 8.89) 

- ประเภทงานที่ทํา : จากบัณฑิตท่ีทํางานแล้วจํานวน 3,529 คน ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท/องค์กร
ธุรกิจเอกชนมากที่สุดจํานวน 1,697 คน (ร้อยละ 48.09) รองลงมาคือ ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของ
รัฐ จํานวน 1,234 คน (ร้อยละ 34.97) และอื่น ๆ  จํานวน 332 คน (ร้อยละ 9.41) ส่วนตําแหน่งพนักงาน
องค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ มีน้อยที่สุด จํานวน 6 คน (ร้อยละ 0.17) 

- ความพอใจต่องานที่ทํา : บัณฑิตที่ทํางานแล้วทั้งหมดจํานวน 3,529 คน ส่วนใหญ่พอใจต่องานที่ทํา 
จํานวน 2,731 คน (ร้อยละ 77.39)  และไม่พอใจต่องานท่ีทํา จํานวน 798 คน (ร้อยละ 22.61) ซึ่งการ 
ไม่พอใจต่องานที่ทํามีสาเหตุมาจาก ค่าตอบแทนต่ํามากที่สุด จํานวน 325 คน (ร้อยละ 40.73) รองลงมา
คือ ขาดความม่ันคง จํานวน 132 คน (ร้อยละ 16.54) และไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา จํานวน 114 คน  
(ร้อยละ 14.29) ส่วนอื่นๆ มีน้อยที่สุด จํานวน 24 คน (ร้อยละ 3.01) 

- ลักษณะงานที่ทํา : จากบัณฑิตที่ทํางานแล้วจํานวน 3,529 คน ส่วนใหญ่ลักษณะงานที่ทําตรงตามสาขาวิชา
ที่เรียนมาจํานวน 2,559 คน (ร้อยละ 72.51) 

- สาเหตุของการไม่มีงานทําของบัณฑิต : จากการสํารวจพบว่าสาเหตุที่สําคัญที่สุดคือ อยู่ในระหว่างรอฟัง
คําตอบจากหน่วยงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.67 รองลงมาได้แก่ ยังไม่ประสงค์ทํางาน และหางานทําไม่ได้ 
ตามลําดับ 
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 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีบุคลากรทั้งสิ้น 3,058 คน จําแนกออกเป็น ข้าราชการจํานวน 418 คน  
(ร้อยละ 13.67) พนักงานจํานวน 1,207 คน (ร้อยละ 39.47) พนักงานราชการ จํานวน 6 คน (0.20) ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 106 คน (ร้อยละ 3.47) ลูกจ้างชั่วคราวจํานวน 1,279 คน (ร้อยละ 41.82) และลูกจ้างประจํา จํานวน  
42 คน (ร้อยละ 1.37) 
 

 

  ที่มา : ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการออกเป็น ศาสตราจารย์
จํานวน 6 คน (ร้อยละ 0.55) รองศาสตราจารย์ จํานวน 67 คน (ร้อยละ 6.15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  
160 คน (ร้อยละ 14.68) และอาจารย์ จํานวน 857 คน (ร้อยละ 78.62) 

 

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 นอกจากนั้น สามารถจําแนกอาจารย์ตามวุฒิการศึกษาออกเป็น ระดับปริญญาเอกจํานวน 489 คน 
(ร้อยละ 44.86) ระดับปริญญาโท จํานวน 539 คน (ร้อยละ 49.45) ระดับปริญญาตรี จํานวน 60 คน (ร้อยละ 
5.50) และต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 2 คน (ร้อยละ 0.18) 

 

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

⌦⌦⌦   การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างไรและนําผลจากการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดทิศทางหรือเป้าหมาย 
ที่จะถูกกําหนดข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ
กําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม การวิเคราะห์ SWOT น้ัน จะวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  
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- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจ
ขององค์กร ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป ซึ่งวิเคราะห์โดยการใช้ PEST Analysis และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทํางานใช้ Stakeholder analysis  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป โดยใช้ PEST Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ครอบคลุมปัจจัยสําคัญด้าน
การเมือง (Political Factors) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural 
Factors) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) ด้านสภาวะส่ิงแวดล้อม (Environmental Factors) และ 
ด้านกฎหมาย (Legal Factors) 
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การเมือง (Political Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้มีโอกาส 
รับนักศึกษารวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ
กลุ่มอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

1. นโยบายการเปิดเสรีอาเซียนทําให้มหาวิทยาลัยท่ีมี
ชื่อเสียงเข้ามาเปิดเพิ่มมากขึ้น 

2. ความขัดแย้งทางการเมืองทําให้ความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านไม่ดี 

2. นโยบายโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ซ่ึงมีหลักการให้ทุนกบันักเรียน 
นักศึกษาทุกฐานะท่ีประสงค์จะกู้เงิน และการผ่อนชําระ
หน้ีคืนจะสัมพันธ์กับการมีงานทํา ทําให้นักเรียนมีโอกาส
เรียนต่อเพิ่มมากขึ้น 

3. งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐมีแนวโน้ม
ลดลง 

4. นโยบายโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.)  เน้นการปล่อยกู้ในสาขาท่ี
ขาดแคลนและมีความต้องการภาคแรงงานอาจส่งผล
ต่อการเข้าศึกษาต่อในสาขาอื่นๆ ลดลง 

 

เศรษฐกิจ (Economic Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น ยางพารา  
ทําให้ความสามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับ 
ท่ีสูงขึ้นมีมากขึน้ 

1. ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศมีมากขึ้น    

 

สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ค่านิยมในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมท้ัง
ท่ีต้ังอยู่ในท้องถิ่นเพราะไม่ต้องการไปไกลบ้านและ
ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก 

1.สภาพแวดล้อม  สั งคมรอบมหาวิทยาลัยมีแหล่ง
อบายมุข ซ่ึงมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือ
จัดการได้ อาจส่งผลถึงภาพลักษณ์ 

2. สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมในท้องถิ่นเอื้อต่อ
การศึกษาและพัฒนาตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2.อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้นักศึกษาท่ีจะ
เข้าศึกษาต่อลดลง 

 
เทคโนโลยี (Technological Factors) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ทําให้บุคลากรต้องปรับตัว พัฒนาความรู้ ศักยภาพให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ 

1.รูปแบบการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปผ่านอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น ทําให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีต้องเดินทางเข้า
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยลดลง  

2. การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทําให้สามารถพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย
ตามต้องการ 
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สภาวะสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สังคมและภาคส่วนต่างๆให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะ 
โลกร้อน 

1.มลพิษและสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยระยะเวลาในการ
แก้ไขและดูแลรักษาเป็นเวลานานกว่าจะเกิดผลลัพธ์
จากการลงแรง 

 

กฎหมาย  (Legal Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ทําให้มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับปรุง Good Governance 

1.ความซับซ้อนของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สมศ.  

2. พรบ .การศึกษาแห่งชาติปี พ .ศ .2542 มาตรา 36 
กําหนดให้สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือ
เป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงเอื้อให้มหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตัว 
มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแลของ
สภาสถานศึกษาตามกฎหมาย ว่า ด้วยการจั ดตั้ ง
สถานศึกษาน้ัน ๆ 

2. ข้อกําหนดหรือมาตรฐานของสภาวิชาชีพทําให้การ
เปิดสาขาบางสาขาต้องมีการลงทุนสูงเพื่อให้ผา่น
มาตรฐานดังกล่าว  

3. บุคลากรท่ีไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการขาดความ
เช่ือม่ันต่อความม่ันคงในอาชีพและมีแนวโน้มไปยัง
มหาวิทยาลัยท ี่มีความม่ันคงมากกว่า 

 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การวิเคราะห์นํา McKinsey’s 7 S Model มาประยุกต์ใช้ โดยจุดแข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน (Weakness) ภายใต้ McKinsey’s 7S Framework มีแนวคิดคือ ความมีประสิทธิภาพขององค์กรจะ
เกิดข้ึนจากความเก่ียวพันกันระหว่างปัจจัย 7 ประการ ได้แก่ โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ 
(System) รูปแบบ (Style) การจัดการบุคคลทํางาน (Staff) ทักษะ (Skills) และค่านิยมร่วม (Shared Value) ดังน้ี 
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ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ 1. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ 
ทําให้ นิสิตท่ีจบขาดความมั่นใจ รวมถึงอาจารย์ ท่ี มี
ประสบการณ์ไม่สนใจจะมาสอนท่ีมหาวิทยาลัย 

2. พื้นฐานของบุคลากรและชุมชนท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีเป็น
สังคมท่ีเกื้อกูลกัน มีนํ้าใจไมตรีท่ีจะช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน   

2. ยังขาดการนําแนวทาง Good Governance ไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 

 

โครงสร้าง (Structure)  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการมอบหมายงาน
ให้กับผู้ท่ีรับผิดชอบชัดเจน 

1. ยังมีหลักสูตรท่ียังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
และยังไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ 

2. กําหนดผู้ท่ีจะต้องรับผิดชอบชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
หรือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาต่างชาติยังน้อย 

3. มีการเปิดหลักสูตรเฉพาะ เช่นวิชาเอกภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน  

 

 

ระบบ (System) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีระบบฐานข้อมูลท่ีสําคัญเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

1.ระบบในการ ติดตามและประ เมินผลงาน ยัง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพและยังไม่เช่ือมโยงกับแรงจูงใจ 

2. มีระบบสื่อสารภายใน/ภายนอกผ่าน TV เว็บไซต์ 
facebook รวมถึงการสั่งการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. บางคณะขาดการนําผลการประเมินของแผนพัฒนานิสิต
และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง  

3. มีระบบ GIS ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลการ
บริการของงานการดูแลสถานท่ีของมหาวิทยาลัยเป็น 

3. ส่วนใหญ่ขาดการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าหรือ
ผลกระทบของงานวิจัย 

อย่างดี 4. ระบบสารสนเทศยังขาดการเช่ือมโยงกัน 
 5. ยังขาดการนําข้อมูลสารสนเทศมาประมวลผลเพ่ือให้

ผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์ด้านต่างๆได้อย่างทัน
สถานการณ์ 

 6. ระบบการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายและด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างยังไม่มีประสิทธิภาพ  

 7. ขาดระบบในการคัดกรองนิสิตท่ีดี ทําให้ได้นิสิตท่ีมี
คุณภาพไม่เพียงพอ 
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รูปแบบ (Style) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการบริหารในรูปแบบท้ัง Bottom up และ Top 
down มีความเป็นประชาธิปไตยสูง 

1. ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกับทิศทางการพัฒนา
คณะฯ ยังไม่สอดคล้องกัน  

2.สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลยั
อย่างเป็นรูปธรรม  

2. ยังขาดการบูรณาการการทํางานและการมีส่วนร่วมใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 3. ภาวะผู้นําของฝ่ายบริหารท่ียังไม่สามารถสร้างพลังร่วม
ในการช่วยกันนําพามหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่กําหนดอย่างเต็มท่ี  

 

การจัดการบุคคลทํางาน (Staff) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. คณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่มีการพัฒนาความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างต่อเน่ือง 

1. มีบุคลากรกลุ่มท่ีเป็นคนรุ่นเก่าท่ีบางส่วนไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
เทคโนโลยีได ้

2. สภามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่หลากหลาย   

2. มีช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ทําใหก้ารทํา 
succession plan ขาดช่วง   

3. มีทรัพยากรบุคคล(ท้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน )ที่ มีอง ค์ความ รู้ ท้องถิ่ น เช่น ด้านวัฒนธรรม 
สาธารณสุขท่ีเป็นท่ียอมรับ 

 

ทักษะ (Skills) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. คณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ 

1. คณาจารย์ส่วนใหญ่เพิ่งจบการศึกษาไม่นาน ยังขาด
ประสบการณ์ท้ังงานสอนและงานวิจัย 

2. สภามหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความชํานาญ
ท่ีหลากหลาย   

2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพและองค์ความรู้ใน
การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ ยังไม่
เพียงพอ   

3. บุคลากร(ท้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน)  
มีองค์ความรู้ท้องถิ่น ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

 3. ผู้บริหารบางส่วนยังขาดทักษะการวางแผนและบริหาร
จัดการหลักสูตร ทําให้เปิดหลักสูตรแล้วสภาวิชาชีพยัง
ไม่ให้การรับรอง  

 4.  ยังมีการมอบหมายงานไม่ตรงกับความสามารถของ
บุคคล 
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กลยุทธ ์(Strategy) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกบั
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยยังกําหนดไม่ชัดเจนและ
แผนยุทธศาสตร์ของบางคณะยังไม่ไปในทิศทางเดียวกับ
ของมหาวิทยาลัย 

2. เน้นยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นท่ีมีความเชี่ยวชาญทําให้มี
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชน
และสังคม  

2. การประเมินผลตามแผนฯไม่ชัดเจน   

3. ให้ความสําคัญกับพัฒนา ปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนให้ทันสมัย ส่งเสริมพื้นท่ีการจัดการเรียนรู้  

3. ไม่ได้เน้นกลยุทธ์การสร้างงานวิจัยหรือองค์ความรู้ในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 4. ไม่ได้เน้นกลยุทธ์การนําผลงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์
หรือเพ่ิมมูลค่าให้กับทุนทางวัฒนธรรม  

 

 

 

 

 

 
 
  สรุปผลการวเิคราะห์ SWOT มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีบุคลากรและองค์ความรู้ในการส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

1. บางหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และยังไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ 

2.มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
ด้านวิชาชีพ และมีบุคลากรท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้
ความสามารถ และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนา 

2. ขาดการบูรณาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

3.มีผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีหลากหลายและ
ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน สอดคลอ้งกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ
มากนัก 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

4.มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอย่างท่ัวถึง 4. ขาดการนําแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีไปสูก่ารปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง 

5.มีสภาสถาบันท่ีเข้มแข็งและมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีหลากหลายและใหก้ารสนับสนุน 
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  

5. งานวิจัยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ยังไม่เพียงพอ 

6.มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ ทําเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมต่อการ
ขยายตัวในอนาคต อาคารเรียนสถานท่ีกว้างขวาง 
มีความทันสมัย 

6. การบริหารจัดการด้านเบิกจ่ายและจัดซ้ือจัดจ้างยังไม่มี
ประสิทธิภาพ  

7.สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัย  
รวมถึงพื้นท่ีจัดการเรียนรู้หลากหลายและหอ้งสมุด 
ท่ีทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

7. งานวิจัยจํานวนมากยังไม่ได้นําไปสู่การต่อยอด หรือ 
สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ 

8.มีการเปิดหลกัสตูรเฉพาะ เช่น วิชาเอกภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร เวียดนาม 

8. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนเพิ่มมูลค่าด้านศิลปวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่นยังน้อย 

 9. วิธีการเรียนการสอนยังไม่ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 10. ขาดการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าหรือผลกระทบ 

ของงานวิจัย 
 11. กระบวนการคัดเลือกนิสิตยังขาดระบบการคัดกรองท่ีดี  
 12. นิสิตท่ีจบไปขาดความม่ันใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 13. หลกัสตูรนานาชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติยังน้อย 
 14. บางคณะขาดการนําผลการประเมินของแผนพฒันานิสิต

และผลประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ค่านิยมในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยู่ใน
ท้องถิ่น เพราะไม่ต้องการไกลบา้นและค่าใช้จ่ายไม่สูง 

1. การแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ
และเอกชน (ในและต่างประเทศ) มากขึ้น 

2. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษา โดยมี
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2. การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน จะทําให้มหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียงเข้ามาต้ังในไทย หรือนักศึกษาจะไปเรียนต่อ 
ยังประเทศอ่ืนๆในอาเซียนมากขึ้น 

3. สภาพแวดล้อมของสัมคมท่ีเอื้อต่อการศึกษาและพัฒนา
สังคมตามอัตลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3. งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้รับลดลง 

4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้มีโอกาสในการรับ
นักศึกษาจากประเทศอื่นๆ และขยายความร่วมมือกับ
ประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

4. สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างมหาวิทยาลัยมีแหล่ง
อบายมุข 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

5. การเปลี่ยนแปลงของโลก ทําให้บุคลากรต้องพฒันา 
อย่างต่อเน่ือง 

5.นโยบายโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.)  เน้นการปล่อยกู้ในสาขาท่ีขาดแคลน
และมีความต้องการภาคแรงงาน อาจส่งผลต่อการเข้า
ศึกษาต่อในสาขาอื่นๆ ลดลง 

6. สังคมและภาคส่วนต่างๆให้ความสําคัญต่อการ
รับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 

7. สังคมและภาคส่วนต่างๆให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีโปร่งใส และการกําหนดนโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

8. นโยบายโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ซ่ึงมีหลักการให้ทุนกบันักเรียน 
นักศึกษาทุกฐานะท่ีประสงค์จะกู้เงิน และการผ่อนชําระ
หน้ีคืนจะสัมพันธ์กับการมีงานทํา ทําให้นักเรียนมีโอกาส
เรียนต่อเพิ่มมากขึ้น 

 

 
จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก นําข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบ

ความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยใช้ตาราง TOW Matrix ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ โดยนําจุดแข็ง-จุดอ่อนภายใน 
มาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรคจากภายนอกเพ่ือวิเคราะห์ว่าจะกําหนดกลยุทธ์ภายใต้แต่ละสถานการณ์อย่างไร 
มหาวิทยาลัยมีผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
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  Strengths Weaknesses 

O
pportunities 

 มีบุคลากรและองคค์วามรู้ในการส่งเสรมิด้านศิลปวัฒนธรรม 
และมีผลงานด้านศลิปวัฒนธรรมเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ  
ซึ่งสอดรับกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของสังคมและ
ชุมชนท้องถ่ินที่เอ้ือต่อการศึกษาและพัฒนาสังคมตาม
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่นา่อยู่ สอดรับกับการ 
ให้ความสําคญัของโลกท่ีต้องการให้เน้นส่ิงแวดล้อม  
เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 การเปิดหลักสูตรเฉพาะ เช่น วิชาเอกภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น ลาว เขมร เวียดนาม สอดรับกับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

 การเปิดเสรีและการสนับสนุนการศึกษาต่อของภาครฐั 
จะทาํให้มีนักศึกษาเข้ามามากข้ึน แต่มหาวิทยาลัยยังไมเ่ป็น
ที่รู้จักและได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ทําให้นักเรียนที่มา
สมัครส่วนใหญ่มีคะแนนระดับกลาง และกระบวนการ
คัดเลือกนิสิตยังขาดระบบการคัดกรองที่ดี   

 นโยบายของรัฐที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี แต่มหาวิทยาลัยยังขาดการนาํ 
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจงั 

 สภาพแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่นทีเ่อ้ือต่อการพัฒนา
สังคมตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีความโดดเด่น
ทางวัฒนธรรมประเพณี แต่มหาวิทยาลัยมีงานวจิัยเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นน้อย และยังขาดการ
เผยแพร่/ต่อยอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม 

 สถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้คนต้อง
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่มหาวิทยาลัยยังมีการเรียน
การสอนไม่ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  เนื่องจาก
ครูผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพและองคค์วามรู้ไม่เพียงพอ  

Threats 

 การสนับสนุนงบประมาณของรัฐลดลง แต่มหาวิทยาลัย 
มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 
ด้านวิชาชีพ และมีบุคลากรที่เป็นคนรุน่ใหม่ มีความรู้
ความสามารถ และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงและ 
การพัฒนา ทาํให้สามารถหาโอกาสในการสรา้งรายได้ 
จากช่องทางอ่ืนๆ ได้มากข้ึน 

 การแข่งขันของสถาบันการศึกษามากขึน้ แต่มหาวิทยาลัย
ยังไม่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ ประกอบกับยังมี
หลักสูตรท่ียังไม่เป็นไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)  ครบทุกหลักสูตรและการรับรอง
หลักสูตรตามสภาวชิาชีพครบทุกหลักสูตร 

 การเปิดเสรีอาเซียนจะส่งผลให้มีสถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น  
แต่หลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาชาวต่างชาติยังน้อย 
รวมถึงการเรียนการสอนท่ีไม่ทันต่อสถานการณ ์
ที่เปล่ียนแปลง  และงานวิจัยหรือองคค์วามรู้ในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ที่มีผลกระทบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆท้ังใน
และต่างประเทศไม่เพียงพอ 
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⌦⌦⌦   ยุทธศาสตร์กับ Balanced Scorecard 

 

Balanced Scorecard (BSC) เป็นเคร่ืองมือทางด้านการจัดการที่ช่วยนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) ตั้งแต่ข้ันการวางแผน การบริหารแผน และการประเมินผลโดยอาศัยการวัดและ 
การประเมิน (Measurement) แบบสมดุลทุกข้ันตอนของกระบวนการหลัก โดยแนวคิดพ้ืนฐานของ BSC ที่จะนําไป
บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลมีอยู่ 4 มิติดังน้ี 

1) มิติด้านผู้รับบริการ  (Customers Perspectives) ในความหมายของมุมมองลกูค้าหรือผู้รับบริการ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย  นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษาที่เตรียมพร้อมเข้าสู่
มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการงานวิชาการ ชุมชนและสังคม 
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 อย่างไรก็ตามทั้งผู้รับบริการภายนอกและภายในมีความคาดหวังกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในมุมมอง 
ที่สําคัญ ได้แก่  

- คุณภาพบริการ หมายถึง คุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณภาพในงานบริการ
วิชาการและงานวิจัย สะท้อนออกมาในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
และงานวิจัยที่สามารถนําไปต่อยอดในเชิงพาณิชยห์รือเกิดผลกระทบในวงกว้าง 

- เวลาและขั้นตอนในการให้บริการ ซึ่งสามารถวัดออกมาในรูปของความพึงพอใจต่อการจัดบริการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

- ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็นสิ่งท่ีผู้รับบริการจะพิจารณาโดยคํานึงถึงชื่อเสียงหรือคําบอกเล่าถึงคุณภาพ
ความมีชื่อเสียงและ เป็นท่ียอมรับของสังคมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อเสียงของมหาวิทยลัยจึงเป็นสิ่งท่ี
กําหนดความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการทางหน่ึง แต่สิ่งที่เป็นจุดสําคัญในการให้บริการคือคุณภาพ
บริการท่ีมหาวิทยาลัยผลิตสู่สังคม น่ันก็คือ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์ งานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมี
คุณภาพ เกิดประโยชน์กับสังคม  

2) มิติกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspectives) มุมมองกระบวนการภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยในหลักการมีอยู่ว่าระบบบริการจะมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน
กระบวนการภายในซึ่งเป็นการพิจารณาจากกิจกรรมหรืองานที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู่ ซึ่งมีตัวแปรท่ีสําคัญใน
การพิจารณากําหนดเป็นวัตถุประสงค์คือ 

- คุณภาพบริการ ในท่ีน้ีหมายถึง การจัดบริการทุกประเภทท้ังเชิงรับและเชิงรุกที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
กําหนดที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

- ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน หมายถึง งานบริหารจัดการทุกประเภทที่สามารถดําเนินการ
สนับสนุนระบบบริการและสนับสนุนความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างต่อเน่ืองทันเวลามีต้นทุนต่ําและผลงาน 
มีคุณภาพที่จะผสมผสานให้กับหน่วยบริการได้ทันกับความต้องการ 

- นวัตกรรมการบริการและบริหารจัดการ กระบวนการภายในเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
คุณภาพให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับปรุงหรือพัฒนา จึงมีความจําเป็นที่จะทําให้การ
จัดบริการได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการ 

- กระบวนการผู้รับบริการสัมพันธ์ การสร้างกระบวนการผู้รับบริการสัมพันธ์ เป็นข้ันตอนการเชื่อมต่อ 
จากมุมมองผู้รับบริการที่จะทําให้มีความสัมพันธ์ในกิจกรรมการรับบริการ ซึ่งจะเป็นกลไกในการบรรลุ 
ตามเจตนารมณ์การรับบริการท่ีสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้รับบริการได้อย่างยาวนาน 

- การมีส่วนร่วมกับชุมชน มหาวิทยาลัยจะต้องมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ 
ในขณะเดียวกันชุมชนก็คาดหวังกับหน่วยงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนจะเป็นผลท่ีต้องการให้เกิดคุณภาพบริการทางอ้อม 



 

[32] 
 

 มุมมองกระบวนการภายในจะเป็นตัวก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดล้วน
แล้วแต่เป็นกิจกรรมท่ีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งในเง่ือนไขในการตอบสนองได้ และ
เง่ือนไขที่ตอบสนองไม่ได้ การวัดความสําเร็จของกระบวนการภายในจะถูกวัดออกมาในรูปมาตรฐานการดําเนินงาน
ของกระบวนการหลัก (Core Process) ทุกข้ันตอนและทุกกระบวนการ 

 3) มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspectives) เป็นมุมมองที่จะช่วย
ดําเนินการให้กระบวนการภายในสามารถดําเนินการได้ตามความต้องการของผู้รับบริการ การท่ีกระบวนการภายใน
จะดําเนินการไปได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพน้ันจะต้องอาศัยศักยภาพและความสามารถด้านการเรียนรู้
และการพัฒนาขององค์กร ซึ่งมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

- ศักยภาพและความสามารถของบุคลากร ในที่น้ี หมายถึง ด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และบริการ 
การที่จะเกิดคุณภาพบริการวิชาการและประสิทธิภาพของงานบริหารจัดการจะมีได้น้ัน จึงต้องเกิดข้ึนจากบุคลากร 
ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของขอบเขตงานท้ังใน
ระดับบุคคล กลุ่มงาน และภาพรวมของหน่วยงานได้ การวัดศักยภาพและความสามารถบุคลากรจะวัดออกมาในรูป
ระดบัความสามารถ (Competencies Level) และข้อผิดพลาดที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

- ขวัญและกําลังใจ ขวัญและกําลังใจในท่ีน้ีเป็นประเด็นที่จัดข้ึนตามผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Results) ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษในอันที่จะทําให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขภายใต้แนวคิด “Happyness in 
Workplace” ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสามารถกําหนดออกมาในรูปที่จับต้องได้ (Tangible) เป็นการ
ได้รับความดีความชอบที่เป็นการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ โบนัส เป็นต้น ส่วนขวัญและกําลังใจที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible) เป็นคํายกย่อง คําชมเชย คําสรรเสริญ เป็นต้น การวัดขวัญและกําลังใจในที่น้ีจะต้องมีเกณฑ์ในการ 
ถ่วงนํ้าหนักของผลสัมฤทธ์ิของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ําหนักงาน 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรู้และการพัฒนาจะเกิดข้ึนได้อย่างต่อเน่ืองได้น้ัน จําเป็น
จะต้องอาศัยเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในอันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในตัว
บุคลากร และจะนําไปสู่การจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ในที่สุด 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมิได้มีเพียงประโยชน์ในการเรียนรู้ในองค์กรเพียงเท่าน้ัน หากยังมีประโยชน์ต่อ
การนํามาพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆด้วย ความครอบคลุมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา
ระบบงานประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูล (2) Hardware (3) Software (4) Peopleware (5) สารสนเทศสู่การ
ตัดสินใจ และ(6) การสื่อสารทุกประเภท การวัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวัดออกมาในรูป (1) การนํามา
ปฏิบัติที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน (2) ความเชื่อมั่นและถูกต้องตรงประเด็นในการตัดสินใจ เป็นต้น 

- การวิจัยและพัฒนา เป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการค้นหานวัตกรรมการทํางานใหม่ๆที่จะสนับสนุนให้
กระบวนการภายในมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทุกหน่วยจําเป็นจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในอันท่ี
จะทําให้หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Change Organization) และท้าทายต่อการบรรลุพันธกิจและ



 

[33] 
 

วิสัยทัศน์ การวิจัยและพัฒนาจึงจะต้องทําอย่างต่อเน่ืองเพ่ือผลิตนวัตกรรมที่จะตอบสนองต่อผู้รับบริการที่มีความ
หลากหลาย (Diversity) และเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) การวัดผลงานวิจัยและพัฒนาจะวัดออกมา 
ในรูปการนําไปปฏิบัติจริง 

4) มิติด้านการเงิน (Finance Perspectives) เป็นมุมมองของทรัพยากรทางการบริหารที่จะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้านดังน้ี 

- การเพ่ิมรายได้ เน่ืองจากรายได้จากงบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลง มหาวิทยาลัยจึงต้อง
เพ่ิมรายได้ผ่านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ อย่างไรก็ตามในช่องทางและวิธีการเพ่ิมรายได้
จะต้องเป็นไปภายใต้ภารกิจของมหาวิทยาลัย การมุ่งเน้นเชิงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ ตลอดจนต้องสร้างประโยชน์
ให้กับสังคม  

- การลดต้นทุน การลดต้นทุนเป็นมุมมองทางการเงินที่จะก่อให้เกิดการสมดุลในมิติการบริหารการเงิน  
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  การลดต้นทุนพิจารณาจาก การลด
ต้นทุนจากระบบบริหารจัดการ  ระบบบริการ และการมีหน่วยงานอื่นมาร่วมบริหารจัดการ การลดต้นทุนจะช่วย 
ทําให้มีการควบคุมต้นทุน และจะถูกวัดออกมาในรูปเสถียรภาพของการเงินการคลัง 
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⌦⌦⌦วิสยัทัศน ์

“เป็นมหาวิทยาลัยที่ ไ ด้ รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  

คําอธิบายวสิัยทัศน ์:  
 

  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10  ของ
ประเทศ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพทั้งด้านงานวิจัย การสอน การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และความเป็นนานาชาติ จนได้รับการ 
จัดอันดับ เป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศจากการ
จัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds หรือ QS  
 

 ได้รับการยอมรับเปน็มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นที่พ่ึงของชมุชน
และภาคส่วนตา่งๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด้วยการผลติบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ชุมชน ทํางาน
ร่วมกับชุมชน เป็นองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับของชุมชนและสังคมอีสาน เพ่ือให ้

 

มหาวิทยาลัยและชุมชุนเติบโตไปด้วยกันอย่างย่ังยืน 

   

   

   

   

   

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( พ.ศ.2555 – 2559) 

อันดับท่ี 14 
ภายในปี 
2016 

อันดับ 
 1 ใน 10 

ปี 2011 
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⌦⌦⌦ค่านิยม 

 

 

T : Teamwork  มีความร่วมมือ มีการทํางานเป็นทีมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

A : Advance Technology  มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

K : Knowledge-Local based มีการแลกเปลี่ยนและถา่ยทอดองค์ความรู้ท้องถ่ิน 

A : Accountability มีพฤตกิรรมความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่น 

S : Student-Centered จัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  

I : Integrity  มีอตัลักษณ์ของตัวตนที่มาจากความซื่อสตัย์ และความซื่อตรง 

L : Learning Organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

A : Academic networking เป็นองค์กรการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
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⌦⌦⌦ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตรท์ี่มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บรรลุผลสําเร็ตตามเป้าหมาย จําแนกได้เป็น 3 กลุ่ม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัด
อันดับสากล 

เป้าประสงค์ :  1.1  ทุกหลักสตูรได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ 
1.2  ได้บัณฑติที่มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
1.3  อาจารย์ผูส้อนมีศักยภาพจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.4  เพ่ือให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นคนด ีช่วยเหลอืสังคม มีความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจในสถาบัน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง

สร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ : 2.1  เป็นท่ีพ่ึงด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและชมุชน 
2.2  เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
2.3  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและเป็นที่พ่ึงของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 



 

[37] 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ : 3.1  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอ่ยอดไปสู่เชงิพาณิชย์ได ้
3.2  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีช่่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
3.3  เพ่ิมขีดความสามารถดา้นการวิจัยของอาจารย์ให้สามารถทํางานร่วมกับนักวิจัยภายนอก 

ทั้งในและต่างประเทศ 
3.4  เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้งานวิจัยแพร่หลาย 

ในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของ  

 มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ : 4.1  เกิดการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 
4.2  มีระบบการบริหารการเงินอย่างย่ังยืน 
4.3  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
4.4  มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มขีอ้มูลทีค่รบถ้วน ถูกตอ้งและสามารถเชือ่มโยงครอบคลุม 

พันธกิจ และเพียงพอตอ่การวิเคราะห์ตดัสนิใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวทิยาลัยในระดับสากล 

เป้าประสงค์ : 5.1  เป็นท่ีรู้จักและเกิดการยอมรับและเชือ่มั่นในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
5.2  เกิดการยอมรับและเชือ่มั่นในคุณภาพของบัณฑติที่จบจากมหาวิทยาลัย 
5.3  ชุมชนและสังคมให้การยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

เป้าประสงค์ : 6.1  เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของการจัดอันดับโดย University of  
      Indonesia (UI) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ : 7.1  ทํานุ บํารุง และอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7.2  ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและภูมปัิญญาทอ้งถ่ินได้นําไปใชส้ร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือใหค้งอยู่  

 อย่างย่ังยืน 
7.3  เกิดความมีส่วนร่วมกับชมุชนและทอ้งถ่ิน 



 
 

[38] 
 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2555 – 2559 
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⌦⌦⌦รายละเอียดยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมายความสําเร็จ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและ
การจัดอันดับสากล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจากสภา
วิชาชีพ หลักสูตรต่างๆ มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง มีความเป็นสากล และการร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาคณาจารย์และบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ  

กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ  

โดยคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework : TQF : HEd) หรือ TQF  และเป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยหรือเหมาะสมเพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

โดยปรับปรุงหรือเพ่ิมหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับ
นิสิตของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้น หลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านภาษี  หลักสูตร
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรอาเซียนศึกษา เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาหรือนําเข้าหลักสูตรการเรียนการสอนสําเร็จรูปที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

โดยเพ่ิมศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ นําเข้าหลักสูตรหรือเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ จัดให้มีหลักสูตรที่สามารถจัดเก็บหน่วยเรียน Take Course กับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ 

กลยุทธ์ท่ี 4  เปิดหลักสูตรนานาชาติ (เน้นประเทศเพ่ือนบ้านลุ่มแม่น้ําโขง) เช่น ลาว  เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น  
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เป้าประสงค์ที่ 1.2 ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 1  ร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนออกสู่การ 
ทํางาน โดย 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน และ
นํามาปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น สถาบันการเงิน สมาคม สภาวิชาชีพ หน่วยงานราชการ 
เป็นต้น   

- การนํานิสิตไปฝึกงานร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ของการทํางาน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพก่อนก้าวสู่โลกการทํางานในอนาคต  

- เชิญเอกชนมาให้ความรู้ถ่ายทอดสิ่งที่คาดหวังของนายจ้าง  เพ่ือให้นิสติไดป้รับตัวให้พรอ้มก่อนเข้า
สู่การทํางาน 
 

กลยุทธ์ท่ี 2  เพิ่มรูปแบบการเรียนการพัฒนาความรู้ใหก้บักลุ่มคนทํางาน   
 

             เป็นกลุ่มท่ีทํางานแล้วแต่ต้องการศึกษาต่อหรือพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน โดย 

- รูปแบบการเรียนควรครอบคลุมทั้งในระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้นหรือระดับ 
ปริญญาตรีข้ึนไป  

- สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งท่ีผู้จบ ม.6  ปวช. ปวส. ที่อาจมีงานทําแล้ว  
แต่อยากเรียนเพิ่มเพ่ือความก้าวหน้าในงานที่ทําปัจจุบัน  หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมเพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

- ปรับรูปแบบการเรียนจากต้องเข้าไปฟังบรรยายในชั้นเรียนให้สะดวกกับกลุ่มคนทํางานย่ิงข้ึน เช่น
สามารถใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์ มีชุดวิชาเรียนที่จะสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมี
แบบฝึกหัดออนไลน์ให้ผู้เรียนทํา  
 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้คิดและปฏิบัติ  

โดยส่งเสริมให้นิสิตฝึกทดลองคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าหาคําตอบ คิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา (case study)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะในการคิดวิเคราะห์ ฝึกให้นิสิตกล้าคิด กล้าทํา 
กล้าแสดงออกด้วยความเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง 
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กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ 

โดยมีการร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทั้งในและต่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน จะทําให้นิสิตเป็นสนใจ
และติดตามสถานการณ์ข่าวสารมากข้ึน การถ่ายทอดกลยุทธ์หรือแนวคิดของธุรกิจหรือนักบริหารที่ประสบ
ความสําเร็จ  

กลยุทธ์ท่ี 3  ใช้เทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัยในการเรียนการสอน  

เช่น Internet   E-learning   VTR ภาพยนตร์ e-media   ระบบ Video-Conference  เป็นต้น 
รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

กลยุทธ์ท่ี 4  ให้อาจารย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาร่วมในการ 
เรียนการสอน  

เพ่ือถ่ายทอดความรู้เฉพาะในเชิงเทคนิค หรือประสบการณ์จริงให้กับนิสิต เช่น เชิญฝ่ายช่างบริษัท
ผลิตรถยนต์มาถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับกระบวนการทํางานของเครื่องยนต์แบบ Hybrid เชิญเจ้าหน้าที่บริษัท
หลักทรัพย์มาถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการบริหาร Port การลงทุน กระบวนการซื้อขายหุ้น เชิญ CPA มาบรรยาย 
ให้ความรู้ด้านการสอบบัญชี เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี 5  ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการสอนอย่างต่อเนื่อง  

โดยการศึกษาต่อในสาขาวิชาเฉพาะด้าน การอบรมเพ่ิมเติมในสถาบันที่ได้รับการยอมรับท้ังในและ
ต่างประเทศ การร่วมทํางานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 1.4  เพ่ือให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม มีความมุ่งม่ันและภาคภูมิใจในสถาบัน  

กลยุทธ์ท่ี 1  ผลิตนิสิตและบัณฑิตที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

อัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย M (Moral) คุณธรรมจริยธรรม S (Social 
Responsibility) ความรับผิดชอบต่อสังคม U (Unity) ความสามัคคี โดยอัตลักษณ์จะครอบคลุมไปถึง 
ความภาคภูมใิจในสถาบัน มีความมุ่งมั่นอดทน และมีจิตอาสาเพ่ือสังคม โดย 

- ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สามารถสะท้อนคุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เช่น เพ่ิมกิจกรรมนอกหลักสูตรด้านจริยธรรม และช่วยเหลือสังคม 

- ให้อาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตบัณฑิตตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก
อาจารย์เป็นผู้ใกล้ชิดนิสิตมากที่สุด ดังน้ันอาจารย์จะสามารถสอดแทรกค่านิยมและทัศนคติของ
การเป็นคนดี และช่วยเหลือสังคมผ่านการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา 



 

[44] 
 

กลยุทธ์ท่ี 2  รณรงคแ์ละสร้างค่านิยมในการเปน็คนด ีมีคณุธรรมจริยธรรม และชว่ยเหลือสงัคม  โดย 

- ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมในการเป็นคนดี และช่วยเหลือสังคม ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมกัน
ภายในมหาวิทยาลัย 

- สร้างระบบจูงใจในการทําดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคม เช่น มีการมอบรางวัล หรือ
ประกาศเชิดชูบุคลากรที่ทําความดี ช่วยเหลือสังคมให้เป็นตัวอย่างที่ดี 

 
กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมให้นิสิตและบัณฑิตมีความมุ่งม่ัน อดทน และมีจิตอาสาเพื่อสังคม  

โดยเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนานิสิตด้านการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ค่ายอาสาพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จและคา่เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 2555 2556 2557 2558 2559  
1.  ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
80 80 80 80 80 ทุกคณะ 

2.  ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ที่ได้รับรองคุณภาพ 

10 10 15 15 20 ทุกคณะ 

3.  ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของนิสิต 
ของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง และชุมชน 

70 80 85 85 85 ทุกคณะ 

4.  ร้อยละของหลักสูตรที่ไดม้าตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

100 100 100 100 100 กองทะเบียนและ
ประมวลผล 

5.  ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพต้องไดม้าตรฐานและ 
ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ  

100 100 100 100 100 กองทะเบียนและ
ประมวลผล 

6.  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดง้านทาํ 
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

100 100 100 100 100 กองแผนงาน 

7.  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรอื
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  

80 85 90 95 100 ทุกคณะ/ 
กองทะเบียนและ
ประมวลผล 

8.  ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาต ิ 
(เต็ม 5) 

5 5 5 5 5 ทุกคณะ 

9. ระดับผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวทิยาลัย  

5 5 5 5 5 ทุกคณะ/ 
กองกิจการนิสิต 

10. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 46 50 55 60 65 ทุกคณะ/ 
กองการเจ้าหน้าที ่
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 2555 2556 2557 2558 2559  
11. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาํแหน่งทางวิชาการ 25 30 35 40 45 ทุกคณะ/ 

กองการเจ้าหน้าที ่
12. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
75 80 85 90 95 สํานักศึกษาทั่วไป 

13. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

25 25 30 40 50 ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

14. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

100 100 100 100 100 ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :   เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมท้ังสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นท่ีพ่ึงด้านการบริการวิชาการ
ให้แก่สังคมและชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมและชุมชน และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนท้ังในและต่างประเทศ นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่พ่ึง
ของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ที ่2.1 : เป็นที่พ่ึงด้านการเรียนรู้และวชิาการของสงัคมและชุมชน 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบงานบริการวิชาการ  

โดยจัดทําแผนบริการวิชาการที่มีความชัดเจนในเรื่องทิศทางการบริการวิชาการที่เป็นอัตลักษณ์และ
การบูรณาการศาสตร์อื่นเข้ากับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการจัดทําแนวทางการบริการวิชาการท่ีเกิดจากการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนําไปสู่ผลิตภัณฑ์และการบรกิาร 

 
กลยุทธ์ท่ี 2  ให้บรกิารทางวชิาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน  

โดยการเพ่ิมเน้ือหาของการให้บริการวิชาการที่หลากหลายตรงตอ่ความตอ้งการของสังคมและชุมชน  
เช่น หลักสตูรอบรมด้านการท่องเท่ียว การเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการ การแปรรูปผลติภัณฑ ์
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กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมการจัดต้ังศูนยก์ารเรียนรู้  

เช่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาต ิเป็นต้น 
 
กลยุทธ์ท่ี 4  ส่งเสริมให้อาจารย์และนสิิตนําความรูไ้ปสูก่ารปฏิบัติ เนน้การทํากิจกรรมในชุมชน  

โดยส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมร่วมกับชมุชน หรือนําความรู้ที่มอียู่ไปอบรม หรอืถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ 
ประชาชนในชมุชน 
 
เป้าประสงค์ที ่2.2 : เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวทิยาลัยและองค์กรท้ังในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 1  สนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับเครือข่ายต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ  

โดยขยายความร่วมมอืไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรวิชาชีพ หรอืมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

กลยุทธ์ท่ี 2  ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังภาคเอกชน  

โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน เช่น ส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปร่วมกิจกรรม หรือให้
ภาคเอกชนเข้ามาทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย หรือกําหนดให้ทุกหลักสูตรมีบุคคลภายนอกจากภาคเอกชนมาร่วม
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บุคลากรและนิสิตมีประสบการณ์การทํางานร่วมกับคนนอก 

 
เป้าประสงค์ที ่2.3 : เพ่ือใหม้หาวิทยาลัยมีความเข้มแขง็และเป็นท่ีพ่ึงของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างความพร้อม 

 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ท่ี 1  ผนึกกําลังร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
               ในอาเซียน ได้แก่  

- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยประเทศต่างๆ ในอาเซียน   
- การทํางานหรือกิจกรรมร่วมกัน เช่น การวิจัยหรือบริการวิชาการร่วมกันของคณาจารย์ การทํางาน

ร่วมกันในด้านศิลปะวัฒนธรรมของนิสิต เป็นต้น 
- การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การเรียนภาษา

ประเทศเพื่อนบ้าน วิวัฒนาการด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการร่วมกันจัดหลักสูตรที่สามารถ
จัดเก็บหน่วยเรียนโดยให้สามารถ Take Course ต่างมหาวิทยาลัยได้ 
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- การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม การเติบโตของประเทศต่างๆเพ่ือหาช่องทางและโอกาสท่ีจะขยายไปยัง
ประเทศอื่นๆ เป็นต้น 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับความร่วมมืออาเซียน เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าค่าย
กิจกรรม การแข่งขันทางวิชาการของนิสิตของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและนิสิตประเทศต่างๆใน
อาเซียน เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ท่ี  2  เป็นศูนย์กลางให้คําปรึกษาและบริการวิชาการด้านอาเซียนให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ  
 

 โดยการบริการงานวิชาการ งานวิจัย และให้คําปรึกษาโดยเน้นองค์ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม 
ในอาเซียน และการเป็นศูนย์การฝึกอบรมด้านภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 
 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จและคา่เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 2555 2556 2557 2558 2559  
1.  ระดับความสําเร็จในการจัดทาํแผนและ

ดําเนินการตามแผนการพัฒนางาน 
บริการวิชาการ 

5 5 5 5 5 ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

2.  จํานวนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ 
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างทีต่่อเนื่องและย่ังยืน  
(ทุกคณะ) 

20 
คณะวิชา 

20 
คณะวิชา 

20 
คณะวิชา 

20 
คณะวิชา 

20 
คณะวิชา 

ทุกคณะ 

3.  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

80 80 80 80 80 กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

4.  จํานวนกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวทิยาลัย
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5 5 5 5 5 ทุกคณะ/ 
กองประชาสัมพันธ์
และกิจการต่างประเทศ 

5.  จํานวนงานให้คําปรึกษาและบริการวิชาการ 
ด้านอาเซียน 

5 5 5 5 5 ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

6.  ร้อยละของโครงการบริการวชิาการสู่ชุมชน 
ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

30 30 30 30 30 ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งสร้างผลงานวิจัยคุณภาพที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมและท้องถ่ิน 
รวมท้ังเพ่ิมการสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาชั้นนําท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านผลงานวิจัยจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

เป้าประสงค์ที ่3.1 : มีผลงานวิจัยและนวตักรรมท่ีสามารถต่อยอดไปสูเ่ชิงพาณิชย์ได้ 

กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการวิจัย  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ ดังน้ี 
- กําหนดแผนงานวิจัยและผลงานวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ตอบสนองทิศทางการวิจัย 

ท่ีต้องการมุ่งเน้นผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นในการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ที่สามารถต่อยอด

ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ เช่น สนับสนุนด้านทุนวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้นักวิจัยหาทุน
วิจัยจากภาคเอกชน รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านศูนย์วิจัยท่ีมีอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสมกับการ
วิจัย และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการวิจัย เป็นต้น  

- บูรณาการการเรียนรู้ให้ควบคู่กับการวิจัย โดยการส่งเสริมให้นิสิตและบัณฑิตทํางานวิจัยเป็นส่วน
หน่ึงของหลักสูตรการเรียนการสอน 

- มีระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น ติดตามว่ามีการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคใดในการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงในการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี 2  ร่วมมือกับภาคเอกชนสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์  
 

โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ี 
- พัฒนานักวิจัยให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมด้านการวิจัย

ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สวทช. สถานประกอบการ เป็นต้น 
- สร้างเครือข่ายวิจัย/พันธมิตรร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สวทช. สถานประกอบการ เป็นต้น 
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กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
             

- ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือนําไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
โดยสร้างระบบจูงใจในการทํางานวิจัย เช่น มีเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่สามารถจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้เป็นการเฉพาะ มีรางวัลสําหรับผู้ที่มีผลงานสามารถจดสิทธิบัตร หรือได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารชั้นนํา เป็นต้น 

- รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพ่ือจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 

- เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจและสาธารณชน 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการวิจัย  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ ดังน้ี 
- กําหนดแผนงานวิจัยและผลงานวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ตอบสนองทิศทางการวิจัย 

ท่ีต้องการมุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาสังคมและท้องถ่ินของมหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นในการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ที่สามารถพัฒนา

สังคมและท้องถ่ินได้ เช่น สนับสนุนด้านทุนวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้นักวิจัย 
หาทุนวิจัยจากภาคสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านศูนย์วิจัยที่มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเหมาะสมกับ
การวิจัย และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัย เป็นต้น  

- บูรณาการการเรียนรู้ให้ควบคู่กับการวิจัย โดยการส่งเสริมให้นิสิตและบัณฑิตทํางานวิจัยเป็นส่วน
หน่ึง ของหลักสูตรการเรียนการสอน 

- มีระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น ติดตามว่ามีการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยสนับสนุน และปัญหา
อุปสรรคใดในการนําผลงานวิจัยไปใช้ร่วมกับภาคสังคมและท้องถ่ิน เพ่ือนํามาพัฒนาหรือปรับปรุง
ในการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและท้องถ่ิน เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี 2  ร่วมมือกับภาคเอกชน/ภาคประชาสังคมสร้างงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
 

โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและท้องถิ่น ดังน้ี 
- พัฒนานักวิจัยให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมด้านการวิจัย

ร่วมกับภาคสังคมและท้องถิ่น เช่น ภาคเอกชน องค์กรระดับท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 
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- สร้างเครือข่ายวิจัย/พันธมิตรร่วมกับภาคสังคมและท้องถ่ิน เช่น ภาคเอกชน องค์กรระดับท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณชน   
 

- ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือนําไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
โดยสร้างระบบจูงใจในการทํางานวิจัย เช่น มีเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่สามารถจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาท้องถ่ินได้เป็นการเฉพาะ มีรางวัลสําหรับผู้ที่มี
ผลงานสามารถจดสิทธิบัตร หรือได้รับการตพิีมพ์ในวารสารชั้นนํา เป็นต้น 

- รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถช่วยพัฒนาสังคมและท้องถ่ิน เพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูล
ภายในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 

- เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมและท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.3 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์ให้สามารถทํางานร่วมกับนักวิจัยภายนอก 
 ทั้งในและต่างประเทศ 

 
กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยเดิมให้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเน่ือง  
 

เช่น ส่งเสริมให้ได้รับการอบรมความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือแลกเปลี่ยน
นักวิจัยในสถาบันชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

 

กลยุทธ์ท่ี 2  เพ่ิมงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ในระดับสากล 
 

โดยสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ เพ่ือสร้างการยอมรับในแวดวงการวิจัย 
ในระดับสากล 

 
เป้าประสงค์ที่ 3.4 : เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้งานวิจัยแพร่หลาย 

 ในระดับสากล 
 
กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
 

โดยส่งเสริมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การวิจัย เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยต่างๆ ของนักวิจัย 
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กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
 

โดยสร้างแรงจูงใจหรือส่งเสริมให้นักวิจัยทําการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ของอาจารย์หรือนิสิตในการผลิตงานวิจัยใหม่ 
 

กลยุทธ์ท่ี 3  เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มการยอมรับในระดับนานาชาติ  
 

โดยสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ
สําหรับผู้ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนํา  
 
ตัวชีว้ัดความสําเร็จและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 2555 2556 2557 2558 2559  
1.  จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน 
50 50 50 50 50 ทุกคณะ/ 

กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

2.  จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ 10 10 15 15 15 ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

3.  ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม  

20 25 30 35 40 ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

4.  ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ร้อยละ) 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ) 20 20 25 25 25  
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ) 10 10 15 15 15  
5. เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งภายใน

ภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (บาท/คน) 

 
 

60,000 

 
 

60,000 

 
 

60,000 

 
 

60,000 

 
 

60,000 

ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บาท/คน) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บาท/คน) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  
6.  จํานวนอาจารย์ที่แลกเปล่ียนเรียนรู้การทําวิจัย 

กับหน่วยงานวิจัยและสถาบันศึกษาต่างๆทัง้ใน 
และต่างประเทศ 

25 25 25 25 25 ทุกคณะ/ 
กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
ทั้งระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความ
แข็งแกร่งสามารถเลี้ยงตนเองได้ นอกจากน้ียังเน้นระบบธรรมาภิบาลในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัย  
ไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

เป้าประสงค์ที ่4.1 : เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

โดยการมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ตั้งแต่นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดหา และจัดการอัตรากําลัง การบริหารระบบค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ การวัด และ
ประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ  

  ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 : มีระบบการบริหารการเงินอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย  

 มีการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจน และมีคุณภาพ เช่น จัดทําแผนการใช้เงินระยะสั้น และ
ระยะยาว จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาการบริหารจัดการด้านรายได้  

มีการบริหารจัดการด้านรายได้ที่ชัดเจน และมีคุณภาพ เช่น จัดทําแผนแผนการหารายได้ ท้ังรายได้
หลัก และรายได้เสริม รวมถึงแผนการกู้ยืมเงิน เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ  

เช่น พัฒนาระบบการบริหารจัดการสภาพคล่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินและ การจัดทําต้นทุน 
ตอ่หน่วยที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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เป้าประสงค์ที่ 4.3 : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ท่ี 1  บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในทุกระดับ  

การบริหารจัดการแบบปกครองตนเองหรืออัตตาภิบาล (Self-Governance) คือ ความเป็นอิสระ 
ความมีเสรีภาพทางวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ภายในมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย1 

1) หลักนิติธรรม (Judge and Fair) โดยการมุ่งเน้นความเสมอภาค และการปฏิบัติที่ยุติธรรม      
2) หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency) มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลให้สามารถ

ตรวจสอบได้  
3) หลักการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ (Accountability)  
4) หลักการมีส่วนร่วมของประชาคม (Participation) ทั้งต้องมีการกระจายอํานาจ (Share of 

Authority) ทั้งจากภายในและภายนอก เพราะผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder) ไม่ได้จํากัด  
อยู่แค่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน  

5) หลักเรื่องความคุ้มค่า (Cost effective)  

กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ส่งเสริม และสนับสนุนให้ความรู้กับบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์ที่ 4.4 : มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงครอบคลุม
พันธกิจ และเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ท่ี 1  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

มีระบบ รวมถึงเครื่องมือของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย 

กลยุทธ์ท่ี 2  มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย และครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้  

สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ของทุกคณะของมหาวิทยาลัยได้ โดยฐานข้อมูลมีความถูกต้อง 
ทันสมัยและครบถ้วนทุกความต้องการของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานตาม 
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และ
                                                            
1 ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) http://thaifacultysenate.com 
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ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จและคา่เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 2555 2556 2557 2558 2559  
1.  ร้อยละของการสํารวจทัศนคตคิวามพึงพอใจและ 

ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) 
80 80 80 80 80 กองการเจ้าหน้าที ่

2.  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเส่ียง 5 5 5 5 5 กองแผนงาน 
3.  จํานวนองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติทีด่ทีีม่ีการเผยแพร่

และนํามาปฏิบัตใิช้ได้จริง (ทุกคณะ)                        
20 

คณะ 
20 

คณะ 
20 

คณะ 
20 

คณะ 
20 

คณะ 
กองการเจ้าหน้าที ่
ทุกคณะ/หน่วยงาน 

4.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบ 

5 5 5 5 5 สํานักตรวจสอบ
ภายใน 

5.  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวทิยาลัยเป็นไปตามแผนของกรมบัญชีกลาง
กําหนด 

95 95 95 95 95 กองคลังและพัสด ุ

6.  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  
(Return on Assets: ROA) 

10 
(ร้อยละ) 

10 
(ร้อยละ) 

10 
(ร้อยละ) 

10 
(ร้อยละ) 

10 
(ร้อยละ) 

กองคลังและพัสด ุ

7.  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของบุคลากรต่อรายได ้
ของมหาวทิยาลัย 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
30 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
30 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
30 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
30 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
30 

กองคลังและพัสด ุ

8.  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านสารสนเทศ (IT Master Plan) 

80 85 90 95 100 สํานักคอมพิวเตอร์ 

9.  ร้อยละความครบถ้วนของระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการบริหารจัดการและการตดัสินใจ  
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในของ 
สกอ. ครบทั้ง 9 ประกอบ 

80 85 90 95 100 สํานักคอมพิวเตอร์/ 
กองแผนงาน 

10. บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจของต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ไม่น้อย
กว่า
3.51 

ไม่น้อย
กว่า
3.51 

ไม่น้อย
กว่า
3.51 

ไม่น้อย
กว่า
3.51 

ไม่น้อย
กว่า
3.51 

งานการประชุม  
กองกลาง 

11. ร้อยละของบุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนา 
ตามสมรรถนะ 

80 85 90 95 100 กองการเจ้าหน้าที ่
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย  
 ในระดับสากล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน การบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับนิสิต บุคลากร
และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ 
เช่น ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกิดความเชือ่มัน่ตอ่มหาวิทยาลัยและอยากเข้ามาศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตเชื่อมั่นใน
คุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนและสังคมเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

เป้าประสงค์ที ่5.1 : เป็นที่รูจั้กและเกิดการยอมรับและเชื่อม่ันในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยตรงกลุม่เป้าหมาย  

- พัฒนาและปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ เช่น การประชาสัมพันธ์ 
ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามคณะต่างๆ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการเรียนรู้และสังคมใหม่ การเสนอโฆษณาในรูปแบบซีร่ีย์  
เพ่ือชี้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีความสุขกับมหาวิทยาลัยท่ีมีแต่
การแข่งขัน เป็นต้น 

- ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ภาคเอกชน  
เป็นต้น โดยช่องทางสื่อในปัจจุบันที่เป็นที่รู้ จักแพร่หลาย เช่น เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์  
โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต Facebook นิตยสาร กิจกรรม road show ไวนิลประชาสัมพันธ์  
เป็นต้น โดยช่องทางและรูปแบบสื่อที่ใช้ต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างจุดเด่นเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้มีความน่าสนใจและเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ โดยข้อมูลจากการค้นคว้าพบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ มีจุดมุ่งหมายโดยยึดข้อโดดเด่นของสถาบนัน้ันๆ  

กลยุทธ์ท่ี 3  ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันวิชาชีพต่างๆ โดย 

- การสนับสนุนวิทยากรแนะแนว หรือการไปอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆให้กับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ  
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- การจัดการแข่งขันทางวิชาการ หรือจัดประกวดต่างๆ ระหว่างโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ เช่น  
การประกวดดนตรี การประกวดศิลปะ การแข่งขันด้านภาษา การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
หรือวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ท่ี 4  สนับสนุนทนุการศึกษาหรือสวสัดิการอ่ืนๆ  
 

เพ่ือสนับสนุนสร้างโอกาสให้เด็กที่เรียนดี แต่ฐานะยากจน โดย 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบถึงนโยบายทุนการศึกษา กยศ. ทุนหรือสวัสดิการอื่นๆ  

ท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆสนับสนุน เช่น หนังสือเรียน ที่พัก เป็นต้น 
- ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ

นิสิตที่มีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดีมาก เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ท่ี 3  สร้างความเช่ือม่ันให้กับผูป้กครอง โดย 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องเรียน 
หอพักนักศึกษา ศูนย์อาหาร สถานที่ออกกําลังกาย ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด เป็นต้น 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาและดูแลนิสิตให้มีความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการเข้ามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

 
เป้าประสงค์ที ่5.2 : เกิดการยอมรับและเช่ือม่ันในคุณภาพของบณัฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ์ท่ี 1  สนับสนุนให้นสิิตเข้าไปฝึกปฏิบัติกับหนว่ยงานภาคธุรกิจ  

 

เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับรู้ความสามารถและคุณลักษณะของนิสิต และเพ่ิมประสบการณ์ให้นิสิต  
 

กลยุทธ์ท่ี 2  สนับสนุนให้นสิิตมีกิจกรรมต่างๆท่ีชว่ยเหลือชุมชนและสังคม  
 

เพ่ือให้ชุมชนและสังคมได้เรียนรู้คุณลักษณะ เชื่อมั่นและยอมรับในความอดทน ความมีนํ้าใจและ
มนุษยสัมพันธ์ของนิสิต 

 

กลยุทธ์ท่ี 3  จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรูแ้ละเตรียมความพร้อมก่อนจบการศกึษา โดย 
 

- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน ได้แก่ การสอนวิธีการเขียน Resume  
ให้น่าสนใจ การฝึกทดลองการสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวบุคลิกในวันสัมภาษณ์ให้น่าประทับใจ  
การปฏิบัติตัวและความประพฤติอย่างไรจึงจะเป็นคนเก่งในสายตานายจ้าง  
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- กิจกรรมพ่ีสอนน้อง โดยเป็นการศึกษาจากต้นแบบของรุ่นพ่ีศิษย์เก่า ที่ประสบความสําเร็จ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งเรื่องดีและไม่ดีที่ไม่ควรเป็นแบบอย่าง และสร้างความตระหนักกับบัณฑิต
ให้มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย จบการศึกษาออกไปทํางานต้องไม่ทําให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสยี
ชื่อเสียง 

กลยุทธ์ท่ี 4  สนับสนุนการสร้างความได้เปรียบให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

โดยการเพิ่มความสามารถด้านต่างๆ ของนิสิตการเพิ่มทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษา
อื่นๆ การสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศหรือนานาชาติ 

 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 : ชุมชนและสังคมให้การยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ท่ี 1  ประชาสัมพันธ์ความสําเร็จของมหาวิทยาลัย  

เช่น การได้รับรางวัลหรือได้รับการจัดอับดับที่ดีในด้านต่างๆ การได้รับรางวัลของนิสิต และอาจารย์  
ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยที่มีผลกระทบในวงกว้าง หรือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม หรือได้รับ
การยอมรับในระดับสากล เป็นต้น ผ่านช่องทางและส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้แพร่หลาย  

กลยุทธ์ท่ี 2  เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทางวิชาการในระดับภูมิภาคและประเทศ  

เพ่ือให้สมาชิกได้ทราบถึงศักยภาพและความพร้อมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ท่ี 3  เสนอตัวเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสภาวิชาชีพหรือ
หน่วยงานของรัฐ  

 

 ในการพัฒนาความรู้ การชี้แจงเก่ียวกับมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับสมาชิก
สภาวิชาชีพต่างๆ เช่น การอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพ เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี 4 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ กับบุคลหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียง  

เช่น การเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จที่ได้รับการยอมรับของสังคมมาบรรยาย 
ให้ความรู้ เสวนาแลกเปล่ียน ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการหรือการวิจัยกับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบเก่ียวกับการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
หรือประเทศไปเข้าร่วมประชุม หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นต้น 

 



 

[58] 
 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 2555 2556 2557 2558 2559  

1.  จํานวนจัดกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ
และระดับนานาชาติทีม่หาวทิยาลัยมหาสารคาม 
ได้เป็นเจ้าภาพ 

25 25 25 25 25 ทุกคณะ 

2.  จํานวนรางวัลด้านวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  20 20 20 20 20 ทุกคณะ 

3.  จํานวนรางวัลหรือได้รับการยกย่องด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ระดับชาติ/นานาชาติไม่น้อยกว่า 
ปีละ 1 คน/คณะ 

20 20 20 20 20 ทุกคณะ 

4.  ระดับความสําเร็จของการได้รับการจัดอันดับ
มหาวทิยาลัยสู่ความเป็นสากล 1 ใน 10 ของ
มหาวทิยาลัยในประเทศ ภายใน 5 ปี โดยการประเมิน 
จาก QSAsian University Rankings 

14 13 12 11 10 กองประชาสัมพันธ์
และกิจการตา่งประเทศ 

5.  ระดับความสําเร็จของการได้รับการจัดอันดับ 
ความเป็นมหาวทิยาลัยวิจัย 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัย 
ในประเทศ ภายใน 5 ปี  โดยการประเมินจาก 
SCImago Journal & Country Rank 

12 12 11 11 10 กองประชาสัมพันธ์
และกิจการตา่งประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นระบบ มีการใช้พลังงาน และทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University)  

เป้าประสงค์ที ่6.1 : เป็นมหาวิทยาลัยสเีขยีว (Green University) ของการจัดอันดับโดย University of  
 Indonesia (UI)  

กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างจิตสํานกึ และการมีสว่นร่วมของบคุลากร ในการประหยัดพลงังาน  

โดยให้ทกุคณะดําเนินการจัดทํากิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับการสร้างจิตสํานึก และร่วมรณรงค์ 
ในการประหยดัพลังงาน และรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
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กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

กลยุทธ์ท่ี 3  เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัย  โดย 

- ปรับทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ของบุคลากร อาจารย์และนิสิต
ร่วมกัน  

- ประสานความร่วมมือกับชุมชน และผู้ประกอบการรอบมหาวิทยาลัยในการปรับทัศนียภาพ 
รอบมหาวิทยาลัย ปรับปรุงบริเวณพ้ืนท่ีให้สะอาด น่าอยู่ เหมาะสมกับความเป็นชุมชน 
ใกล้มหาวิทยาลัย โดยอาจให้รางวัลหรือประชาสัมพันธ์ชื่นชมยกย่องสําหรับชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

-  
ตัวชีว้ัดความสําเร็จและคา่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 2555 2556 2557 2558 2559  
1.  ได้รับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสีเขียว 

โดยการจัดอันดบัของ Green University ranking  
1 ใน 10 
ของ

ประเทศ 

1 ใน 10 
ของ

ประเทศ 

1 ใน 10 
ของ

ประเทศ 

1 ใน 10 
ของ

ประเทศ 

1 ใน 10 
ของ

ประเทศ 

กองอาคารสถานที ่

2.   ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

5 5 5 5 5 กองอาคารสถานที ่

3.  ระดับความสําเร็จของการจัดการขยะและของเสีย 2 3 4 5 6 กองอาคารสถานที ่

4.  ระดับความสําเร็จของการจัดการจราจร 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 3 4 5 6 กองอาคารสถานที ่

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ 
 อย่างย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งเสริมการทํานุ บํารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนการสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถ่ิน รวมท้ังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของการบริหาร
จัดการทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างย่ังยืน 
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เป้าประสงค์ที ่7.1 : ทํานุ บํารุง และอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน/การวิจัย เพ่ือการทํานุ บํารุง และอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม  
               ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โดยให้ทุกคณะดําเนินการจัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทํานุ บํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ 
และต้องให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการ และมีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

 

เช่น การสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตร หรือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 7.2 : ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นําไปใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมเพื่อให้ 
   คงอยู่อย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม 

โดยจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาและส่งเสริมศกัยภาพเพ่ือสร้างมูลคา่เพิ่มให้แกศ่ิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ เช่น 

- สนับสนุนงานวิจัยด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ศิลปวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมการบริการทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ให้บริการการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน นาฏศิลป์ 

หัตถกรรมท้องถ่ิน เป็นต้น 
- ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ไทย เพลงไทย ดนตรีไทย 

 
เป้าประสงค์ที ่7.3 : เกิดความมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิน่ 

กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกดิความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม  

โดยการส่งเสรมิให้เกิดความรว่มมือกับศิลปินพ้ืนบ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้านในการร่วมเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกบัประเทศเพื่อนบ้าน  

เช่น ประเทศเพ่ือนบ้านในลุ่มแม่นํ้าโขง โดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน หรืออาจมีการส่งนิสิตแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน 

กลยุทธ์ท่ี 3  สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และเครอืข่ายศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  

ตัวชีว้ัดความสําเร็จและคา่เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 2555 2556 2557 2558 2559  
1.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาระบบ

บริหารจัดการทนุทางวัฒนธรรม 
5 5 5 5 5 สถาบันวิจัยศิลปะฯ/

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
2.  จํานวนโครงการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ซ่ึงมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย  
และบริการวิชาการ (ทุกคณะ) 

20 
คณะวิชา

20 
คณะวิชา

20 
คณะวิชา

20 
คณะวิชา

20 
คณะวิชา

ทุกคณะ 

3.  จํานวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบหรือเครอืข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมทีต่่อเนื่องและย่ังยืน 

5 5 5 5 5 กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ/ 
สถาบันวิจัยศิลปะฯ/
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 

4.  จํานวนกิจกรรม/โครงการในการทาํนุบาํรุงและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชมรม สโมสร องค์การนิสิต 

30 30 30 30 30 กองกิจการนิสิต 

5.  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่นําสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

5 5 5 5 5 กองส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ 

6.  จํานวนกิจกรรม/โครงการ ที่นิสิตแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมกับมหาวทิยาลัยในกลุ่มอาเซียน 

5 5 5 5 5 ทุกคณะ 
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⌦⌦⌦กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์จะนํามหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสู่ความสําเร็จได้ ตอ้งเกิดจากกระบวนการนาํ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยหลังจากแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พร้อมสู่การนําไปขับเคล่ือนแล้ว 
มหาวิทยาลัยตอ้งกําหนดวางแผนเพื่อให้เกิดกระบวนการในการนํายุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติ (Strategic 
Implementation) ตลอดจนมีระบบในการตดิตามประเมินผล (Strategic Control and Evaluation) 

 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

นํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
Strategy 

Implementation

ติดตาม ประเมินผล
Strategic Control 
and Evaluation

• วิสัยทัศน์
• ประเด็นยุทธศาสตร์
•  เป้าประสงค์  
   ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   กลยุทธ์
• Strategy Map

การปรับแต่ง
• กระบวนงาน 
• โครงสร้าง
• เทคโนโลยี 
• คน

แผนปฏิบัตกิาร • กํากบัติดตามและ 
   ประเมินผล 
• ทบทวนสถานการณ์  
   เพื่อวางยุทธศาสตร์
   ใหม่

วางยุทธศาสตร์
Strategy

Formulation

 

การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

 จากกลยุทธ์ ที่ได้กําหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยกิจกรรม
ที่ต้องทํา ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงาน และตัวชี้วัด โดยมีโครงสร้างองค์กร 
ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบดว้ยกระบวนงานย่อย 2 ส่วน ได้แก่ 

1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) 

 แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกกําหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนงานและโครงการต่างๆ ที่มี
เป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ โดยท่ัวไปแล้วการกําหนด
แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดข้ึน 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
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อย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังน้ันรูปแบบของแผนปฏิบัติการที่จัดทําจึง
มักนิยมดําเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical framework project planning) ซึ่งเป็น
การชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวชี้วัดความสําเร็จและทรัพยากรที่จําเป็นใน
การดําเนินงาน 

2) การปฏิบัติการ (Take Action) 

 การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดําเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่กําหนดไว้ โดยทั่วไป
จะมี 2 ส่วน คือ 

  2.1) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือดําเนินการจัดทําผลผลิตหรือ
ให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

2.2) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่ เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้ 
(Knowledge management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ (Management development) 
เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องดําเนินการได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหาร
คุณภาพเพื่อเพ่ิมผลผลิต ฯลฯ 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติงานประจําปีในรูปแบบแผน
ภารกิจ (Work program) ดังน้ี 
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แผนงาน สํานัก/กอง/คณะ/ฝา่ย รหัส ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ เริ่มตน้ สิ้นสุด

วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณ

1 1 ผูร้ับผดิชอบ

2 2 ผูร้่วมปฏิบัติ

3 3 1

4 4 2

5 6 3

ผลลัพธ์โครงการ ตวัชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ดชันีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นเตรียมการ
1
2

ขั้นดําเนินการ
1
2

ขั้นติดตามผล
1
2

รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น

กิจกรรม งบประมาณ แหล่งทุน ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย

ระบุตัวชี้วัดพร้อมค่า
เป้าหมาย

ระบุกิจกรรมย่อย
ที่ต้องดําเนินการ

(ไม่จําเป็นต้องแยก
กิจกรรมตาม 3 ขั้นตอนนี้)

ระบุเป้าหมายของกิจกรรม
เป็นเชิงปริมาณ

ระบุระยะเวลาของแต่ละ
กิจกรรมย่อยโดยระบายแถบสี

ระบุตัวชี้วัดพร้อมค่า
เป้าหมาย

 

แบบการจัดทําแผนภารกิจ (Work Program) 
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แผนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล สํานัก/กอง/คณะ/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล รหัส 123 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  12 เดือน

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างตําแหน่งงาน รหัสโครงการ 999 เริ่มต้น  ต.ค.54 สิ้นสุด  ก.ย.55

วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณ 400,000 บาท

1 เพื่อปรับปรุง Competency ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ 1 กําหนด Competency แล้วเสร็จ ทั้ง ผู้รับผิดชอบ นายคณิต จิตแจ่มใส /ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในปัจจุบัน Core, Managerial และ Functional Competency ผู้ร่วมปฏิบัติ

2 ประเมิน Competency เพื่อหา Competency Gap 1 นายคํานวณ ขยันจัง

2 เพื่อนํา Competency ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ของหน่วยงานนําร่อง 2 นางสาวมะลิ เถิดเทิง

ศักยาภาพให้ตรงตามตําแหน่งงาน 3 กําหนดแนวทางการปรับปรุงการทํางานตาม Competency 3

ผลลัพธโ์ครงการ ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)

1 บุคลากรเหมาะสมกับงานที่ทํา (Put the right man on the right job) 1 จํานวน Competency ที่ประกาศใช้ 3 ระดับ 1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ

2 ก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางาน 2 หน่วยงานนําร่องสามารถประเมิน Competency Gap ได้แล้วเสร็จจํานวน 3 คณะ การประเมิน Competency ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3 เป็นแนวทางให้เกิดการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 3 หน่วยงานนําร่องมีการปรับแนวทางในการทํางานตามการวิเคราะห์ 

และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan:IDP) Competency จํานวน 3 คณะ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นเตรียมการ
1 นําเสนอเรื่องการปรับปรุงเสนอต่อ

ผู้บริหารระดับสูง
1 ครั้ง - มหาวิทยาลัย นายคณิต จิตแจ่มใส

2 ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงาน 3 ครั้ง 50,000 มหาวิทยาลัย นายคณิต จิตแจ่มใส
ขั้นดําเนินการ

1 รวมรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทุกคณะ - มหาวิทยาลัย นายคํานวณ ขยันจัง
2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนด competency ทุกคณะ 50,000 มหาวิทยาลัย นายคณิต จิตแจ่มใส
3 จัดสัมมนาสื่อสารให้พนักงานทราบถึง Competency 

ที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน
2 ครั้ง 250,000 มหาวิทยาลัย นางสาวมะลิ เถิดเทิง

4 ประเมิน Competency ในหน่วยงานนําร่อง 3 คณะ 20,000 มหาวิทยาลัย นางสาวมะลิ เถิดเทิง
ขั้นติดตามผล

1 ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางาน 3 คณะ 30,000 มหาวิทยาลัย นายคํานวณ ขยันจัง

รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 400,000

กิจกรรม งบประมาณ แหล่งทุน ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย

ตัวอย่างการจัดทําแผนภารกิจ (Work Program) 
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การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 

 ระหว่างที่นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาควรต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และจะต้องมีการ
ควบคุม กํากับ ติดตามความก้าวหน้าของงาน หากพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะแก้ไขได้ทันท่วงที ตลอดจนมีการ
ประเมินผลสําเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ด้วย อาจเป็น 3 หรือ 5 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
ไปยังข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ์และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ดีมิใช่ 
การประเมินผลด้วยความรู้สึก (Subjective) แต่จะต้องประเมินผลด้วยการวัดที่เชื่อถือได้ (Objective) โดยมีการ
กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน (KPI)  

 สําหรับกระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ 

 1) การติดตามผลการดําเนินงาน (Track Status) 

 การติดตามผลการดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือสําคัญของผู้บริหารท่ีจะสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของ
องค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานท่ีสอดคล้องตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
การติดตามผลการดําเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะเป็นข้อมูล
แก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 การติดตามผลการดําเนินงานน้ี หมายความรวมถึง การรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
ของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงานประจําปี 

 2)  การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) 

 การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ผู้มีหน้าที่ในการกํากับ
ติดตามผลจะต้องจัดทํารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

 3)  การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

 การวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ข้ันตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการนําเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเป็นการประเมินผล
สําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาต่อไปขององค์กร 
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อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่จะนําแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ 
ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายได้น้ัน มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องเช่น สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินการและมุ่งนํามหาวิทยาลัยไปสู่ความสําเร็จ
ในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนและนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นส่วนราชการหรือเป็น
หน่วยงานในกํากับของรัฐ (ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 มาตรา 36) หรือมีนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเป็นของตนเอง มีความ
คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษานั้น ๆ   
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⌦⌦⌦ภาพแห่งอนาคต (เหลียวหลังแลหน้าสภา มมส.) 
เพ่ือเตรียมตัวสู่การเปลี่ยนแปลงและพร้อมรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในอนาคต 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ และนํากลยุทธ์ไปใช้อย่างมี
แผนอีกทั้งติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นองค์กรแห่งธรรมภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการทํางานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพและสังคมไว้วางใจ ผ่านการยอมรับกฎการทํางาน
ร่วมกันอย่างน้อย 9 ข้อ ได้แก่ 

1. จะสร้างความชัดเจนในการทํางานท่ัวทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะรู้กันว่าจะปฏิบัติกันอย่างไร อะไร
ท่ีต้องทํา อะไรที่ไม่ทํา ทุกคนมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน 

2. จะสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าจะทําให้เกิดผลท่ีเป็นจริงตามแผนที่กําหนด
ร่วมกัน มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

3. สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้บริหารมหาสารคามตกลงท่ีจะมุ่งไปสู่การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  
(Good Governance) และร่วมกันกําหนดกลยุทธ์ พัฒนากลยุทธ์ ติดตามและตรวจสอบผลการใช้กลยุทธ์
อย่างต่อเน่ือง 

4. ตกลงที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดร่วมกัน ตามสัดสว่นที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. จะจัดลําดับความสําคัญให้ชัดเจนให้ชัดเจนว่า มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกวิธี ถูกต้องตามระเบียบ 

ถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสมอย่างไร 
6. จะติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ควรปรับเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
7. จะเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กับผลตอบแทนโดยกําหนดค่าตอบแทนตามผลงาน 

ท่ีปฏิบัติ 
8. เร่งพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างทักษะในการทํางานของทุกตําแหน่งอย่างมืออาชีพในตําแหน่งน้ันๆ 
9. จะสร้างเครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ

ต่อประเทศชาติโดยรวม 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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⌦⌦⌦   ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผู้ทรงคุณวฒุ ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประเด็นการพัฒนา 

ทิศทางการพัฒนา ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านการเรียนการสอน, 

งานวิจัย 
ด้านภาพลักษณ ์ ด้านอื่น ๆ 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน - การจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
ควรต้อง focus ให้ชัดว่า
มหาวทิยาลัยจะมุ่งไปใน
ทิศทางใด เพราะต้องใช้
ระยะเวลาในการพัฒนา 

- กลยุทธ์ด้านธรรมาภิบาล
ควรกล่าวถึงว่า
มหาวทิยาลัยมีนโยบายว่า
ต้องการก้าวสู่การเป็น
มหาวทิยาลัยในกํากับของ
รัฐหรือไม่ หากจะไม่เป็น
มหาวทิยาลัยในกํากับฯ ก็
ควรมีนโยบายทีแ่สดงถึง
การบริหารจัดการแบบ
ปกครองตนเองหรือ
อัตตาภิบาล (Self-
Governance) เพื่อให้
บุคลากรเกิดความเชื่อมั่น
ต่อความมั่นคงในอาชีพ 

- ควรนําข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานด้านการประเมิน 
ได้แก่ สกอ.  สมศ. และ
สํานักงาน ก.พ.ร.มา
พิจารณาประกอบการ
กําหนดแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง 

-  - การจัดทํายุทธศาสตร์ต้อง
ต้องเกิดจากข้อมลูที่
นํามาสังเคราะหใ์นการ
วิเคราะห์  SWOT  

- ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่
กําหนดต้องสามารถแก้ไข
ปัญหาที่ยังเป็นจุดอ่อน 
และเผชิญและป้องกัน
ตนเองจากอุปสรรคหรือ
ภัยคุกคามที่วิเคราะห์ไว้
ได ้

นายอํานวย ปะติเส - เป็นแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ควรมีทศิทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 

-  มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและ 
ความเสี่ยงอย่างยั่งยืน 

- หลักสูตรต้องมีความ
ทันสมัย 

- ต้องตอบสนองตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

- ควรมีการดําเนินกิจกรรม
ด้านการตลาด (Marketing) 
และควรกําหนดตําแหนง่ 
(Positioning) ของ
มหาวทิยาลัยให้ชัดเจน 

- ควรให้ความสําคัญกับผู้มี
ส่วนได้เสีย 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประเด็นการพัฒนา 

ทิศทางการพัฒนา ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านการเรียนการสอน, 

งานวิจัย 
ด้านภาพลักษณ ์ ด้านอื่น ๆ 

นายสมเกียรติ ชินธรรมมติร ์ - สร้างองค์กรที่แข็งแกร่งเพื่อให้
เป็นมหาวทิยาลัย ที่ดทีี่สุด 
บนเสา 3 ต้น (3 pillars) 

1. คน (People) 

2. งาน (Process) 

3. วัฒนธรรมองค์กร
(Professional Best) 

- หาตัวอย่างการดาํเนินงาน
ที่ดี (Best practice) ของ
มหาวทิยาลัยเพื่อ
เทียบเคียงและพัฒนาไปสู่  
Best practice เช่น ISO 
9001/ 27000/ 14000 

- ร่วมมือกับมหาวทิยาลัย
ระดับโลกในแต่ละด้าน 
เพื่อพัฒนาหลักสูตร/สื่อ 
การเรียนการสอน 

- ร่วมมือกับเอกชนเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและทักษะ
ใหต้รงกับความตอ้งการ 

- มีผู้รับผิดชอบและแผนงาน
ที่ชัดเจน โดยอาจจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนา 

- ยอมรับความแตกต่างของ
แต่ละคณะ เช่นแผน 
ยุทธศาสตร์และ
โครงสร้างเงินเดอืนและ
ใส่ใจในรายละเอียดของ 
work program  
ที่นําไปสู่การปฏิบัติจรงิ 

ศ.เกียรติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ - เน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

-  เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ควรให้ความสําคัญกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Governance) 
และการบริหารจัดการ  
ด้านการเงิน 

- ควรเน้นด้านการศึกษาและ
ด้านวัฒนธรรม 

- เป็นตักศิลาทางการศึกษา 
- เน้นเรื่องศึกษาศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และ
เรื่องพื้นเมือง 

- ควรเพิ่มความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น 

นายเลื่อน กฤษณกรี - การกําหนดวิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์
ต้องพิจารณาจาก input  
ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ และ
กําหนดให้เหมาะสม 

- ควรเน้นเฉพาะเรื่องที่
ต้องการใหม้ีความโดดเด่น
เท่านั้น เนื่องจากคนเราไม่
สามารถเก่งได้ทกุเรื่อง 

- ใหม้หาวทิยาลัยเป็นที่พึ่งของ
ท้องถิ่น 

- เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
- มีการสื่อสารกันภายใน

องค์กรในทุกระดบั 
- พัฒนามหาวทิยาลัยให้

เป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว 
(Green University) 

- มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของ
นิสิตตามศักยภาพของ
มหาวทิยาลัย 

- การเปิดหลักสูตรต่างๆ  
ควรพิจารณาด้านอุปสงค์ 
(Demand side) 
ประกอบด้วย 

- การทํา brand จะมาจาก 
ความสามารถของ
มหาวทิยาลัย เช่น การที่
เด็กจบออกมาไดง้านทาํ 
100% จะแสดง brand 
ของมหาวทิยาลัยได้เอง 
โดยไม่ต้องสร้าง 

- สร้างทัศนคติของนิสิตให้
เป็นทางบวก ใหม้ีความ
ภาคภูมิใจ มีความอดทน 
และรู้จักสู้ กล้าแข่งขัน
เรื่องการทํางานกับ
สถาบันอื่น 

- ควรกําหนดตัวชี้วัด 
ที่สามารถวัดผล 
ในภาพรวมทุกมติ ิ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประเด็นการพัฒนา 

ทิศทางการพัฒนา ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านการเรียนการสอน, 

งานวิจัย 
ด้านภาพลักษณ ์ ด้านอื่น ๆ 

นายทวี บุตรสุนทร - วิสัยทัศน์ต้องชัดเจน และ
สามารถวัดผลได้ 

- พันธกิจต้องสอดรับกับ
วิสัยทัศน์  

- ต้องมีค่านิยมที่ปลูกฝังเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

- เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
- สามารถหารายได ้

ให้เลี้ยงตนเองได้ 
- ควรจัดทําระบบสมรรถนะ 

(Competency)  
ของบุคลากรทุกระดับ 

- พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

- พัฒนามหาวทิยาลัยให้
เป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว 
(Green University) 

- มีการจัดการเรียน 
การสอน ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของ สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ
คุณภาพของศูนย์นอกที่ตั้ง 

- ควรให้ความสําคญักับ 
บรรษัทภิบาล (Corporate 
Social Responsibility : 
CSR) และการสร้างคุณค่า
ร่วมในสังคม (Creating 
Shared Values : CSV) 

- เน้นเรื่องศึกษาศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และ
เรื่องพื้นเมือง 

- ควรมีการพัฒนาความรู้
การบริหารจัดการ
สมัยใหมใ่ห้แก่บคุลากร
ทุกระดับ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
มหาวทิยาลัย 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน ์ - ควรมีการจัดทําแผนแม่บท
การดําเนินงาน 

-  มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การจัดอันดับ 1 ใน 10 

- เน้นการพัฒนาบุคลากร 
- ควรบูรณาการเชื่อมโยง

ระบบสารสนเทศ 

- ต้องเป็นศูนย์กลางงานวิจัย
ในภูมิภาค 

- เน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นทีม่ีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

- ควรให้ความสําคญั  
กับการจัดทําแผนแม่บท
การประชาสัมพันธ์ 

- ควรนําจุดเด่นด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่
มาพัฒนาต่อยอด 

ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ - มหาวทิยาลัยควรมุ่งเน้นใน
เรื่องคุณภาพมากกว่าการ
จัดอันดับ 

- อาจจะเกิดความสับสนใน
วิสัยทัศน์การยอมรับเป็น
มหาวทิยาลัยเพื่อชุมชน ว่า
จะเหมือนกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎฯ หรือไม่ 

- ควรพัฒนาและปรับปรุง
ระบบต่างๆ ให้เข้มแข็ง 

- ควรมีการจัดเก็บข้อมูล
สถิติต่างๆ อย่างเป็น
ระบบและทันสมัยเพื่อให้
สามารถนําไปใช้ตดัสินใจ
ได ้

- ปริมาณการสอนต้อง
เหมาะสม ให้อาจารย์มี
เวลาในการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้เท่าทันต่อองค์
ความรู้และการ
เปลี่ยนแปลง 

- เห็นด้วยกับการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ 
แตต่้องเป็นไปภายใต้
คุณภาพที่ดีจริง 

- ควรชูสิ่งที่มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพและมีความโดด
เด่น เช่น ด้านวัฒนธรรม 
ด้านศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 

- มหาวทิยาลัยต้องม ี
วุฒิภาวะ มีความร่วมมอื
เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้
สังคมยอมรับ 

- การเปิดประชาคมอาเซียน 
เป็นโอกาสที่ดีทีม่หาวิทยาลัย
ควรให้ความสําคญัตั้งแต่
วันนี้ โดยเข้าไปร่วมมือ
กับสถาบันที่มีทศิทางไป
ในทางเดียวกัน 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประเด็นการพัฒนา 

ทิศทางการพัฒนา ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านการเรียนการสอน, 

งานวิจัย 
ด้านภาพลักษณ ์ ด้านอื่น ๆ 

อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ - ควรเพิ่มประเด็นที่ต้องการ
ใหม้หาวทิยาลัยมีความโดด
เด่นใหม้ากขึ้น และไม่ควร
เน้นแค่งานที่เป็นลักษณะ
งานประจํา (Routine) 

- ควรมีแนวทางการ
ดําเนินงาน (Guideline) 
ของโครงการ/กิจกรรม
ขึ้นมา เพื่อดูว่าสามารถ
ตอบสนองกลยุทธ์ได้หรือไม่ 
และต้องให้ประชาคมใน
มหาวทิยาลัยยอมรับร่วมกัน 

- การบริหารแบบมุ่งเน้น
ธรรมาภิบาล 

- การบริหารจัดการม ี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

- อยากให้ทบทวนแผน
แม่บท Green University 
และนํามาใช้ปฏิบัติจริงให้ได้ 
โดยตั้งคณะกรรมการ 
ที่ควบคุมการปฏิบัติให้
เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของนิสิต  

- ควรนําระบบ GIS ที่จัดทํา
แล้วเสร็จ มาใช้ในการ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์
โดยเฉพาะในการก่อสร้าง
อาคารใหม ่

-  -  - ผู้บริหารควรพิจารณาการ
เลือกใช้คนให้เหมาะสม
กับความรู้ความชํานาญ 
(Put the right man on 
the right job) 
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⌦⌦⌦ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บรหิารมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ประเด็นการพัฒนา ความคิดเหน็ 

ทิศทางการพัฒนา  เป็นมหาวิทยาลัยที่ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย 

  มีความพร้อมเข้าสู่ระดับอาเซียน และสามารถแข่งขันได ้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสทิธิภาพ รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว บุคลากรอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

  ตอ้งมีทิศทางทีช่ัดเจน และเน้นไปที่คณะที่มคีวามโดดเด่น เช่น คณะ
ศึกษาศาสตร์ ที่มีความโดดเด่นในเรือ่งของการผลิตครูท่ีมคุีณภาพ และเน้นไปท่ี
ศิลปวัฒนธรรม ทอ้งถ่ิน เป็นต้น 

  เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง 

  บูรณาการงานทั้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่ การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้
เป็นหน่ึงเดียว เช่น ให้การเรียนการสอนสามารถต่อยอดไปให้บริการทางวิชาการ
ได้อกี เป็นต้น 

ข้อได้เปรียบของมหาวิทยาลยั 
และข้อจํากัดของมหาวิทยาลยั
เมื่อเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยอืน่ 

ข้อได้เปรียบ 
 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 มีความใกลช้ิดกับชุมชน ส่งผลให้เกิดการมีสว่นร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนรอบข้าง และจังหวัดมหาสารคาม 

 บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากผู้จ้างงานว่ามีความขยัน อดทน 
และสู้งาน 

  สภาพแวดลอ้มโดยรอบมหาวิทยาลัยเอือ้ตอ่การเรียน การจราจรไม่ตดิขัด และ
ค่าครองชีพต่ํา 

 ข้อจํากัด 

  อาจารย์ยังมีไมเ่พียงพอหากเทียบสัดส่วนกับจํานวนนิสิต ส่งผลให้อาจารย์มีเวลา
ไม่เพียงพอตอ่การทํางานวิจัย 

  ด้านภูมิศาสตร์ดอ้ยกว่ามหาวิทยาลัยอื่น เน่ืองจากห่างไกลที่ฝึกงานของนกัศึกษา
ในบางคณะ 

  งบประมาณท่ีจัดสรรไปยังแต่ละคณะยังไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการ 
 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียง เช่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประเด็นการพัฒนา ความคิดเหน็ 

นโยบายและกลยุทธ์ที่สําคัญท่ี
ควรสะท้อนในแผน
ยุทธศาสตร์ 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นระบบที่
มีประสิทธิภาพ คุณภาพ สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างสมบูรณ์ 

 พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา (สกอ.) 

 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
 สร้างอัตลักษณ์ของนิสติ (MSU) 
 สร้างงานวิจัยที่ส่งผลลัพธ์ใหแ้ก่ชมุชน เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง 
 นําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน 

 หารายได้ให้เพียงพอตอ่การดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได ้
 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
 ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี(Good Governance) 

สิ่งที่มหาวิทยาลัยและคณะ
ควรปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

 ระบบการบริหารจัดการต่างๆให้มีประสทิธิภาพ 
 ให้ความสําคัญกับหลักสตูรทียั่งไม่ด้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
 จัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา (สกอ.) 

  การบริหารจัดการที่พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระบบวิชาการให้สอดคลอ้งกับระบบ
ประกันคุณภาพ 

  สร้างจิตสํานึกของบุคลากร และนิสติ ใหต้ระหนักถึงคุณค่าของการใชพ้ลังงาน 
และทรัพยากรด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

  พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณให้กับคณะต่างๆ ให้มีความเหมาะสม 
 ควรให้หน่วยงานท่ีดําเนินการเร่ืองบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานอิสระ 
ไม่สังกัดกับหน่วยงานใด 

  พัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น 
1. ระบบ e-document เป็นระบบสารบัญอิเล็กทรอนิคส ์
2. ระบบ E-learning 
3. ระบบการเช่ือมตอ่อินเตอร์เนท เพ่ือนิสิตและบุคลากร 

 4. ระบบต่างๆ ใหส้ามารถทํางานทดแทนกันได้ เช่น เร่ืองอนิเทอร์เน็ต 
เส้นทางหน่ึงเสียหาย อีกเส้นทางก็สามารถใช้แทนกันได ้

5. ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
6. ระบบบุคลากรเพ่ือให้รองรับระบบต่างๆ ได ้ให้มีความเช่ียวชาญ 
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ประเด็นการพัฒนา ความคิดเหน็ 

  การส่ือสารระหว่างหน่วยงานหรือคณะ ควรมีให้มากข้ึน เพ่ือปิดชอ่งว่าง 
ซึ่งกันและกัน เน่ืองจากที่ผ่านมาการประสานงาน และบูรณาการร่วมกันระหว่าง
คณะยังมใีห้เหน็ไม่มาก 

  ควรเพ่ิมนโยบายเชิง bottom-up เพ่ือให้เกิดการมสี่วนร่วม และสามารถแก้ไข
ปัญหาร่วมกันได ้

  ปรับปรุงแก้ไขเรื่องแบบแปลน อาคารสถานที่ รวมถึงจดัการระบบจราจรให้มี
อุบัติเหตลุดลง 

คณบดีคาดหวงัอะไรใน 5 ปี
ข้างหน้า 

 การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ และเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.ในกลุม่ดีมาก 
และผ่านเกณฑก์ารประเมินของ สกอ. 

 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรบัจากทุกภาคส่วน 
  มหาวิทยาลัยมกีารเติบโต และเป็นมหาวิทยาลัยของชมุชน และสังคมอย่างย่ังยืน 

 บุคลากรมีความความรัก และผูกพันกับองค์กร และมีคุณภาพชีวิตที่ดใีนการ
ทํางาน 

ความคิดเห็นทีม่ีตอ่การเปิด
หลักสตูรต่าง ๆ 

 การเปิดหลักสตูรต่างๆ ตอ้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าด้วย 
 ศูนย์ศึกษานอกท่ีตั้งไม่ควรขยายเพ่ิมมากเกินไป เน่ืองจากควรพัฒนาภายใน
มหาวิทยาลัยให้ดีเสียกอ่น 

  ควรพิจารณาเรื่องคุณภาพควบคู่ไปกับปริมาณ โดยไม่ควรรับนิสิตจํานวนมาก
เกินศักยภาพของคณะ 

  ควรพิจารณาการเปิดห้องสมดุพร้อมกับการเปิดหลักสูตรตา่งๆ เน่ืองจากหาก
เปิดหลักสูตรก่อน จะดําเนินการด้านห้องสมุดไมท่ันตามความต้องการของนิสติ 

อื่นๆ   แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่กําหนดตอ้งสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีการ
ติดตามประเมินผลเป็นระยะ    

 ควรกําหนดค่านิยมขององค์กรให้สามารถจดจําได้ง่าย 
 มหาวิทยาลัยควรมีการเทียบเคียง (Benchmarking) ตนเองกับมหาวิทยาลัยอื่น 
และศึกษาสิ่งท่ีองค์กรอื่นทําได้ด ีเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัยตอ่ไป 

 ควรมีระบบประเมินผลต้องมกีารประเมินดว้ย KPI  
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