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ปรัชญา 

 ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพ่ือมหาชน 

 

พันธกิจ 

 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุน 

การเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และนําไปใชประโยชนตามความ

เหมาะสม 

 3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

 4) อนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  เผยแพร  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ

อีสาน 

 

วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ  และไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 คําอธิบายวิสัยทัศน  :  

  1)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับ  1 ใน 10  ของประเทศ  

หมายถึง  เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 10  มหาวิทยาลัยแรกของ

ประเทศ  จากการจัดอันดับของสถาบันหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

  2)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน  อันดับ 1 ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปนที่พึ่งของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ดวยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณในการชวยเหลือสังคมและชุมชน ผานกระบวนการ

บูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน 

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหย่ังยืน 

 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 2561 

(ฉบับปรับปรุง กันยายน 2557) 
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คานิยมองคกร 

 TAKASILA 

 T  = Teamwork    การทํางานเปนทีม 

 A  =  Accountability   การไดรับการยอมรับ 

 K  = Knowledge Based and Local Wisdom  การใชความรูเปนพ้ืนฐานและสืบสานภูมิปญญา 

     ทองถ่ิน 

 A  = Academic ความเปนวิชาการ 

 S  = Sufficiency Economy  เศรษฐกิจพอเพียง 

 I   = Innovation นวัตกรรม 

 L  = Learning Organization   การเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 A  =  Achievement การมุงสูความสําเร็จ 

 

 

ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 

      ตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพรอมเขาสู 

      ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 ยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชน 

      ใหกับชุมชนและสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบรกิารวิชาการแกสังคมในภาค 

      ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

      ไปใชประโยชนอยางย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 

      มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปน 

      มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 ยุทธศาสตรที่ 7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ

คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมท้ังมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค 1.1) หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรอง 

ของสภาวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของผูใชงานและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

1.1.1 รอยละของหลักสูตร(ทุกระดับ)

ที่มีผลการประเมินผานตามเกณฑ 

การประเมินประกันคุณภาพภายใน 

ในระดับหลักสูตร 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

1) สงเสริมและพัฒนาใหทุกหลักสูตรไดรับ

การรับรองคุณภาพและมาตรฐานใน

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

2) การสรางเครือขายความรวมมือกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศ* 

คณะ/ 

ศูนยประกันฯ 

 

 

 

เปาประสงค 1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม 

มีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลก 

1.2.1 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

 

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผูสําเร็จ

การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

(ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผูใช

บัณฑิต)  

รอยละ 80 

 

 

 

ไมนอยกวา 4.50 

 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหลักสูตรผลิต

บัณฑิตที่สอดคลอง และตรงกับความ

ตองการของผูใชงาน  และเนนการผลิต

บัณฑิตใหเปนผูประกอบการ  เพื่อรองรับ 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรพัฒนา

นิสิตใหมีความพรอมดานทักษะการส่ือสาร

ดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน 

+3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญ่ีปุน) (MSU 

English Exit – Exam) 

3) สงเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนา

นิสิตใหมีความรูความสามารถดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT Exit-Exam) 

คณะ/ 

กองแผนงาน/ 

กองทะเบียนฯ/ 

กองบริการการศึกษา/ 

สํานักศึกษาทั่วไป/ 

สํานักคอมฯ 

 

 

เปาประสงค 1.3) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม  

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย 

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัด

การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปที่สะทอน

เอกลักษณของ มมส 

1.3.2 รอยละของคณะที่มีการจัด

กิจกรรม/โครงการเพื่อใหศิษยเกา

กลับมาชวยเหลือและ/หรือใหความ

รวมมือในการพัฒนาวิชาการ/

วิชาชีพ ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับ

สถาบัน 

ระดับ 5 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

1) สงเสริมกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอก

หลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของนิสิตใน

รูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะ

สังคม (Social Skills)  โดยปรับรูปแบบและ

เน้ือหาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม เพื่อเปน

กลไกการบมเพาะความเปนพลเมืองดีของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

2) สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกา และ

การสรางเครือขายความสัมพันธกับศิษยเกา 

สํานักศึกษาทั่วไป/ 

กองกิจการนิสิต/ 

คณะ 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

1.3.3 รอยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือ

ศิษยเกาไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ  และ/หรือไดรับรางวัล 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

รอยละ 100 

 

3) พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาเพื่อการ

ติดตอส่ือสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชน 

ใหกับชุมชนและสังคม 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค 2.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอื่น  

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานของหนวยวิจัยเพื่อ 

ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย  

(ศูนยการศึกษาและวิจัยบรรพชีวิน

วิทยา  และศูนยความเปนเลิศทาง

นวัตกรรมไหม)  หรือหนวยวิจัย 

เฉพาะทางของคณะ 

2.1.2 รอยละของคณะที่มีการ

สงเสริมและพัฒนาหนวยวิจัยเฉพาะ

ทางใหมีความโดดเดนและสะทอน

เอกลักษณของคณะ 

ระดับ 5 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะมีหนวยวิจัย

เฉพาะทางเพื่อสรางเอกลักษณและความ

โดดเดนของคณะหรือหลักสูตร 

2) สงเสริมและพัฒนาหนวยวิจัย (Research 

Unit) สูศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of 

Excellent)* 

3) ขยายเครือขายการทํางานรวมกันกับ

หนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ศูนยการศึกษาและ

วิจัยบรรพชีวินวิทยา/ 

ศูนยนวัตกรรมไหม/ 

กองวิจัยฯ/ 

คณะ 

 

เปาประสงค 2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ 

2.2.1 รอยละของคณะที่มีความ

รวมมือทางการวิจัยกับนักวิจัย

ภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือ

ตางประเทศ   

(ไมนับ MOU) 

 

รอยละ 100  

 

 

 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะวิชา 

มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานที่ปรากฏ 

ในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ จาก สกอ  หรือถูกนําไป

อางอิง (Citation) 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ มีการสราง

เครือขายและความรวมมือดานการวิจัยทั้ง

ในหรือตางประเทศ (One Program One 

Research Network; OPORN) 

3) สงเสริมและพัฒนาการประชุมวิชาการ 

และวารสารระดับนานาชาติ มมส 

คณะ/ 

หนวยงานดานวิจัย/ 

งานวิเทศสัมพันธ 
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ยุทธศาสตรท่ี  3  การเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค 3.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) ดวยการเปนที่

พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน 

3.1.1 รอยละหลักสูตร(ป.ตรี)ที่มีการ

ดําเนินการตามนโยบาย หน่ึงหลักสูตร

หน่ึงชุมชน  เพื่อเปนที่พึ่งทางวิชาการ

แกสังคม  ดวยการผลิตบัณฑิตที่มีอัต

ลักษณในการชวยเหลือสังคมและ

ชุมชน ผานกระบวนการบูรณาการ 

การเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือ

การใหบริการวิชาการรวมกับชุมชน 

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนใหยั่งยืน 

รอยละ 80 1) สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตร(ตรี-โท-

เอก)พัฒนานวัตกรรมการใหบริการวิชาการ 

แกชุมชน และนําองคความรูที่ไดจากการ

บริการวิชาการแกชุมชน กลับมาพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง

รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา 

และส่ือเผยแพรความรูสูสังคม 

2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน 

ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

ตามนโยบาย คสช. 

3) สงเสริมและสนับสนุนการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนและสังคม 

คณะ/ 

กองวิจัยฯ/ 

กองกิจการนิสิต 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชน  

อยางยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค 4.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

4.1.1 รอยละคณะ/หนวยงานที่มีการ

ดําเนินการตามนโยบายหน่ึงคณะ 

หน่ึงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนที่พึ่ง 

ทางวิชาการแกชุมชนและสังคม   

ดวยการบูรณาการการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย เพื่อการอนุรักษ 

ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   

ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

รอยละ 80 1) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู 

ปกปอง เผยแพรพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ

และสากล 

2) สรางความตระหนักและชื่นชมศิลปะ 

วัฒนธรรมทองถิ่น และสอดแทรกเขาสู

วิชาการของทุกหลักสูตร 

 

คณะ/ 

หนวยงานดานวิจัย-

บริการ-ทํานุฯ/ 

กองวิจัยฯ/ 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามเอกลักษณ ตอบสนองตอการ

พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1.1 รอยละคณะ/หนวยงาน 

ที่มีผลสัมฤทธ์ิของการประเมินผล 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ของคณะ/หนวยงาน  ไมต่ํากวา 

4.25 

 

รอยละ 100 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ  

และแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับอัต

ลักษณจุดเนนของมหาวิทยาลัย และนโยบาย

ของชาติ 

2) กําหนด KPI ระดับองคกร ระดับหนวยงาน 

ระดับบุคคลใหชัดเจน มีความสอดคลองกัน  

เพื่อใหการประเมินหนวยงานและบุคคลตาม 

KPI  มีประสิทธิภาพ 

 

ทุกหนวยงาน/ 

กองแผนงาน 

เปาประสงค 5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน และมีศักยภาพและขีด

ความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแขงขัน 

5.2.1 รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญา

เอกเพิ่มขึ้น  

 

5.2.2 รอยละอาจารยที่มีตําแหนง 

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 

รอยละ 60 

 

 

รอยละ 50 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีวุฒติ่ํากวา

ปริญญาเอกตองไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนยื่นขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการตามเงื่อนไขของ

ระบบบริหารงานบุคคล 

3) สรางระบบ Career Development  

ใหสอดคลองกับระบบ Career Path* 

 

คณะ/ 

กองการเจาหนาที่ 

เปาประสงค 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่ม่ันคงย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ  

5.3.1 รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณแผนดิน ภาพรวม 

 

5.3.2 รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน (แผนดิน) 

รอยละ 95 

 

 

รอยละ 82 

 

1) พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมีความ

ม่ันคง มีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชนตอ

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2) จัดทําแผนเรงรัดและติดตามการเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 

ทุกหนวยงาน 

ที่ไดรับจัดสรร 

งบแผนดิน/ 

กองคลังและพัสดุ 

เปาประสงค 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เช่ือมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหาร

จัดการขององคกร  และการประกันคุณภาพการศึกษา (เดิม) 

5.4.1 ระดับความสําเร็จของการ

เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ทั้ง 7 ยุทธศาสตร เพื่อการบริหาร

จัดการ 

ระดับ 5 

 

 

 

1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

ใหมีความเชื่อมโยง มีความเชื่อถือได มี

เสถียรภาพในการทํางาน มีความทันสมัย

สามารถอางอิงได 

สํานักคอมพิวเตอร/ 

กองทะเบียนฯ/ 

กองการเจาหนาที่/ 

กองคลังและพัสดุ/ 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการ

วางแผนตัดสินใจสําหรับการดําเนินนโยบายและ

แผนงาน/โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย* 

 

กองแผนงาน/ 

กองฯวิจัย/ 

กองกิจการนิสิต 

เปาประสงค 5.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

และนําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ  (เพิ่ม) 

5.5.1 รอยละคณะ/หนวยงานที่มี

ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกัน

คุณภาพภายใน  ไมต่ํากวา 4.25 

 

รอยละ 100 1) การสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อคุณภาพ 

และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในอยางตอเน่ือง  โดยการ 

บูรณาการการประกันคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอก ใหเกิดเปน

วัฒนธรรมองคกรแหงคุณภาพ* 

 

คณะ/ 

ศูนยฯประกันฯ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย 

ในระดับสากล 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค 6.1) เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล (ปรับ) 

6.1.1 มหาวิทยาลัยไดรับการจัด

อันดับจากสถาบันนานาชาต ิ ไมเกิน

รอยละ10 ของจํานวนมหาวิทยาลัยไทย  

 

ไมนอยกวา  

4 แหง 

1) สงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ

และศักยภาพเปนที่รูจักและยอมรับทางวิชาการ

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2) เพิ่มสัดสวนผูแทนนายจาง บริษัท ของไทย

กับตางประเทศ (70% : 30%) 

3) เพิ่มสัดสวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 

ที่ไดมาตรฐาน 

4) เพิ่มอาจารย/นักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญชาว

ตางประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

เพื่อมารวมงานสอนและ/หรือวิจัย 

5) เพิ่มจํานวนนิสิตชาวตางชาติ 

6) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียน

นิสิต มมส กับนิสิตชาวตางชาติ ระหวาง

มหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 

ทุกหนวยงาน/ 

งานวิเทศสัมพันธ 

 



 
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561    

 

MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 8 

 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค 7.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   

7.1.1 มหาวิทยาลัยไดรับการจัด

อันดับการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ไมเกินรอยละ 10 ของจํานวน

มหาวิทยาลัยไทย 

 

 

1 ใน 10  

ของประเทศ 

1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ตามเกณฑมาตรฐานของ Green University 

Ranking 

2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหสามารถใช 

ประโยชนไดอยางเต็มพื้นที่ 

3) สรางโครงการที่เชื่อมโยงความเปน Green 

University เชน มีการบูรณาการจากศาสตร

จากคณะ/หนวยงาน โดยสงเสริมใหนิสิตเขา

มามีสวนรวม 

 

 

ทุกหนวยงาน/ 

กองอาคารสถานที่ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

 

การวิเคราะหจุดแขง็ จุดออน โอกาส  และขอจํากัดหรืออุปสรรค (SWOT) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วิเคราะห SWOT มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการเรียนการสอน  

-มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสาขาวิชาที่ไดรับการจัด

อันดับจาก QS  ในระดับสาขา Life Sciences,  

Engineering และ Technology 

-มหาวิทยาลัยยังไดรับความนิยมจากนักเรียนและ

ผูสนใจศึกษาตอ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยูในพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.1) หลักสูตร 

-หลายสาขาวิชามีสัดสวนอาจารยตอนิสิตไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

-หลายหลักสูตรมีคุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 

-มีหลักสูตรที่เปดสอนหลากหลายสาขาวิชา 

-หลักสูตรที่เปดสอนสวนใหญยังอยูในความตองการ 

ของผูเรียน 

-มีเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กําหนดใหนิสิตทุกคนตองตีพิมพผลงานวิทยานิพนธทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อประกอบการสําเร็จ

การศึกษา 

1.2) ผูเรียน 

-นักเรียนสวนใหญที่เขามา มมส  ไมใชนักเรียนเกรด A (คุณภาพ Input 

ของนิสิตที่เขามา) 

-ผลสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตทีมี่ตอบัณฑิตมหาวิทยาลัย   

โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2556  พบวา  บัณฑิตยังมีจุดออนดังน้ี 

     *ขาดความรูความสามารถพื้นฐาน เชน ความรูและทักษะการใช

ภาษาตางประเทศ  ความสามารถในการตัดสินใจ  ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม   

     *ขาดความรูความสามารถทางวิชาการ เชน ความสามารถในการ

วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงาน  และคุณภาพของงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

     *ขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เชน การตรง

ตอเวลา และการอุทิศเวลาใหกับงาน ความมีระเบียบวินัย ความ

ขยันหม่ันเพียร และทัศนคติที่ดีในการทํางาน คิดเชิงบวก 

-ทักษะวิชาชีพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยยังไมตอบสนองตอความ

ตองการของผูใชบัณฑิตหรือผูประกอบการ 

-ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษยังมีนอย (สอบผาน 60 คะแนน  

15% ของผูเขาสอบ) 

-ความสามารถทางดาน IT ยังมีนอย (สอบผาน 60 คะแนน  56.92% 

ของผูเขาสอบ) 

-จํานวนนิสิตตางชาติมีจํานวนนอย  

  

 1.3) อาจารย 

 -สัดสวนอาจารยตอนิสิตไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (นิสิต 41.64 คน 

ตออาจารย 1 คน) 

-อาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยยังไมจบ ป.เอก  (49.74%) 

-อาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยยงัไมมีตําแหนงทางวิชาการ  

(26.08%) 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

-อาจารยมีสัดสวนการเขียนหนังสือ/ตําราและเอกสารประกอบการสอน 

อยูในอัตราสวนต่ํา 

-สัดสวนการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการ ระดับ

นานาชาติ  ของอาจารยยังมีนอย  (13.51%) 

-คณาจารยขาดประสบการณจริงในภาคประกอบการของรัฐและเอกชน

ในสาขาวิชาที่สอน 

-ทักษะทางภาษาอังกฤษของอาจารย 

 

ดานการวิจัย  

-มหาวิทยาลัยมีนโยบายการสนับสนุนและสงเสริมการ

วิจัยและการตีพิมพเผยแพรฯผลงานวิจัยของอาจารย

และนิสิตอยางจริงจัง 

-มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการ

ทําวิจัยและการตีพิมพเผยแพรของอาจารยและนิสิต 

-มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือและการดําเนิน

กิจกรรมดานการวิจัยกับสถาบัน/องคกรในประเทศ 

-มหาวิทยาลัยมีวารสารระดับนานาชาติ ที่ไดรับการ

ยอมรับ จาก สกอ. และ สกว. 

-มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผล

งานวิจัยฯ ทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย  และในสวน 

ของคณะ 

-มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

ที่สอดคลองกับอัตลักษณ และเอกลักษณ  และปรัชญา

ของมหาวิทยาลัย 

 

-มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือและการดําเนินกิจกรรมดานการ

วิจัยกับสถาบัน/องคกรในตางประเทศนอย 

-ผลงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย สวนใหญเปนองอาจารยกลุม

เดิมๆ ทุกป  ซ่ึงมีสัดสวนเพียง 1 ใน 4 ของอาจารยทั้งหมด 

-ผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ  สวนใหญ 

เปนผลงานวิจัยของอาจารยกลุมเดิมๆ ทุกป คิดเปนประมาณ 15%  

ของอาจารยทั้งหมด 

-การบูรณาการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการสราง 

องคความรูหรือนวัตกรรมใหม ยังอยูในสัดสวนที่ต่ํา 

-ผูรับทุนวิจัยไมสามารถทําวิจัยเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  

และสวนใหญมีอัตราการคางสงงานวิจัยหลังส้ินสุดปงบประมาณ  

อยูในสัดสวนที่สูง 

-ผลงานตีพิมพฯเผยแพรบทความของอาจารย ในวารสารวิชาการ 

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus   

อยูในเกณฑต่ํา (รอยละ 20.82) 

-บทความที่มหาวิทยาลัยไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับ

นานาชาติ ในฐานขอมูล Scopus  สวนใหญเปนของอาจารยกลุมสาขา

ดานวิทยาศาสตร และเปนของอาจารยทานเดิมๆ 

-บทความวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) มีจํานวน

นอย 

-อัตราสวนการอางอิงผลงานวิชาการตออาจารยและจํานวนนิสิต

นานาชาติอยูในเกณฑต่ํา (QS) 

-ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไมเปนที่รูจักของผูทรงคุณวุฒิ (peers)  

ตามวารสารนําเสนอผลงานวิจัยตางๆ ทั่วโลก (Times Higher 

Education) 

-อาจารยของมหาวิทยาลัยที่สามารถตีพิมพบทความระดับนานาชาติ ได 

7 บทความ ตออาจารย 1 ทาน ยังมีนอย  (Stars rating) 

-สัดสวนของบทความวิจัยที่มีผูแตงรวมเปนชาวตางชาติ อยางนอย 1 

คน ตอ 1 บทความ  ยังมีนอย  (Times Higher Education) 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

-มหาวิทยาลัยยังไมสามารถมีความรวมมือทางดานการวิจัยกับ

มหาวิทยาลัย 25 แหง ที่ติดอับดับ Top 500 ของ QS ที่มีการจัดอันดับ

ในรอบ 3 ปที่ผานมา (Stars rating) 

-คุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน

กับองคกร บริษัทภายนอกไดยังมีนอย  (Times Higher Education) 

-มหาวิทยาลัยมีผลงานการจดสิทธิบัตร ระดับชาติหรือนานาชาติ   

เพียง 20 ผลงาน  ซ่ึงนอยกวา 50 สิทธิบัตร (Stars rating) 

-ครุภัณฑและเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 

มีไมเพียงพอ สวนหน่ึงเกาและชํารุด 

 

ดานการบริการวิชาการสูชุมชน  

-นโยบายหน่ึงจังหวัดหน่ึงมหาวิทยาลัยเปนนโยบาย 

ของรัฐที่สงเสริมและเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยไดใช

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเขาไปทํางานเพื่อชวยเหลือ

ชุมชนและสังคม 

-มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการ

ใหบริการแกสังคมและชุมชน  เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็ง และการบรรลุวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัย

เพื่อชุมชน  โดยกําหนดกลยุทธการดําเนินงานภายใต 

โครงการ “หน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน”  และมีการ 

บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย  

รวมทั้งมีการตอยอดโครงการใหมีความตอเน่ือง 

มาโดยตลอด 

-มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานบริการวิชาการสูสังคม 

ที่สอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของสถาบัน

และไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ

หน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และไดรับผล

ประเมินจาก QS Star Rating ระดับ 5 ดาว 

 

-คุณภาพของโครงการบริการวิชาการสวนใหญยังไมตอบสนองความ

ตองการหรือการนําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน 

สังคม และประเทศ  และไมมีความตอเน่ืองในการดําเนินงาน 

-การบูรณาการกิจกรรมการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย ยังไมครอบคลุมทุกหลักสูตร 

-งบประมาณที่ใชในการสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการใหบริการ

วิชาการมีจํากัด 

-บางชุมชนไมมีสวนรวมในการดําเนินโครงการอยางจริงจัง 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

-มหาวิทยาลัยมีหนวยงานและหลักสูตรดานวัฒนธรรม

ศาสตร ที่สามารถเปนองคกรหลักในการขับเคล่ือน

ภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับ

คณะและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

-มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการทําวิจัยเพื่อการตอยอด

ภูมิปญญาทองถิ่นในระดับระดับชาติและระดับ

นานาชาติอยางตอเน่ือง 

-มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความ

-โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานที่ผานมาสวนใหญเปนกิจกรรมตาม

ประเพณีพื้นฐานทั่วไป เชน  ลอยกระทง  สงกรานต  ปใหม  เวียนเทียน  

แหเทียน  ทําบุญใสบาตร  และรวมงานรัฐพิธีกับจังหวัด  เปนตน  ซ่ึง

โครงการที่เปนการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความยั่งยืนของ

ศิลปวัฒนธรรม ยังมีนอย 

-งานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นที่นําไปสราง

นวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน ทองถิ่น และประเทศ  ยังมี

นอย 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

เชี่ยวชาญในการพัฒนาและสรางองคความรู 

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

-มหาวิทยาลัยอยูใกลแหลงศิลปวัฒนธรรม และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

-อาจารย บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยใหความ

รวมมือกันในการดูแลสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ

และวัฒนธรรม  โดยการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี 

 

-การบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน  

และการวิจัยยังไมครอบคลุมทุกหลักสูตร 

 

ดานการบริหารจัดการ  

     1) โครงสรางองคกรและการบริหาร  

-มหาวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ที่มีความรู ความสามารถ เสียสละ และมี

ความมุงม่ันเพื่อเขามาชวยพัฒนามหาวิทยาลัย 

-ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดทิศทางการกํากับ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารฯ และเปดโอกาส

ใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นได

หลากหลายวิธี 

-สภามหาวิทยาลัยมีการมอบ/กระจายอํานาจหนาที่

ใหกับคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดยอย เพื่อทํา

หนาที่กํากับติดตามการดําเนินงาน การพิจารณาและ

กล่ันกรองขอมูลและนําเสนอ/รายงานตอสภาฯ 

-มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัย

จนเปนมหาวิทยาลัยแบบสหวิทยาการ 

(Comprehensive University) 

-โครงสรางองคกร  และกฎ-ระเบียบ-ขอบังคับบางสวน ยังไมเอ้ือตอ 

การบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

-โครงสรางการบริหารหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยบางหนวยงาน  

ไมเอ้ือตอการบริหารจัดการและการพัฒนาหนวยงาน 

     2) บุคลากร  

-บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย สวนใหญอายุยัง

นอย ยังมีโอกาสพัฒนาดานวิชาการและตําแหนงทาง

วิชาการอีกมาก 

-บุคลากรสวนใหญของมหาวิทยาลัยเปนคนในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณและทุนใน

การศึกษาตอ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  และการ

สรางผลงานดานตางๆ ใหกับมหาวิทยาลัย 

 

 

-ระบบโครงสรางการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีทั้งขาราชการ 

และพนักงาน ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

-บุคลากรมหาวิทยาลัยโดยสวนใหญเปนบุคลากรที่มีอายุนอย โดยเฉล่ีย

อายุ 38.32 ป ทําใหขาดประสบการณในการทํางาน (ขอมูล ณ วันที่  

24 เมษายน 2557) 

-ผูบริหารมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนคนรุนใหม ที่มีระยะเวลาในการ

บริหารมหาวิทยาลัยไมถึง15ป 

-ระบบการประเมินบุคคลยังไมมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงทําให

การเทียบเคียงศักยภาพและความโดดเดนของแตละบุคคลทําไดยาก  

อีกทั้ง การเชื่อมโยงผลงานระดับองคกรกับผลประเมินรายบุคคล  

ยังไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุม 100% 

-ศักยภาพ ขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ 

ตามสายงานและวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ยังไมตอบสนองตอ
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

การพัฒนาและการแขงขัน 

- มหาวิทยาลัยไมมีการกําหนดความกาวหนาในสายงาน career parth 

ของบุคลากรสายสนับสนุนประเภทพนักงาน ในการเขาสูความ

เชี่ยวชาญหรือชํานาญการ 

-มหาวิทยาลัยมีสัดสวนบุคลากรที่เปนพนักงานสูงกวาขาราชการ   

และสวนหน่ึงจางดวยงบประมาณเงินรายได 

-สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก มีเพียงรอยละ 46.42   

และมีหลายคณะที่มีสัดสวนอาจารยวุฒิปริญญาเอก ซ่ึงต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน  (รอยละ 30 สําหรับมหาวิทยาลัย กลุม ข) 

-สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ มีเพียงรอยละ 20.84   

ซ่ึงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  (เกณฑมาตรฐาน รอยละ 60  สําหรับ

มหาวิทยาลัยกลุม ข) 

-ศักยภาพอาจารยของมหาวิทยาลัยที่สามารถสอนเปน

ภาษาตางประเทศไดมีจํานวนนอย 

-ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการใช

ภาษาอังกฤษหรือภาษา ตางประเทศ (ยกเวนภาษาลาว) ยังไมสามารถ

รองรับการเขาสูอาเซียน และกาวเขาสูความเปนสากล  

-มหาวิทยาลัยยังขาดแผนการทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 

ที่มีความสําคัญและจําเปน 

 

     3) การเงินและงบประมาณ  

-มหาวิทยาลัยมีแผนในการจัดหาและการเพิ่มรายไดจาก

ทรัพยสินที่มีอยู 

-มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบและการรายงาน

สถานะทางการเงินอยางสมํ่าเสมอ 

-มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ชวยในการบริหาร

จัดการทางการเงิน 

-การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนของมหาวิทยาลัยไมเปนไปตาม

แผนการเบิกจายที่สํานักงบประมาณกําหนด 

-มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่จางดวยงบประมาณเงินรายไดจํานวนมาก  

ซ่ึงสงผลตอการบริหารงบประมาณ กับภารกิจอ่ืนๆ 

-ระเบียบขอบังคับการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยบางสวน 

 ไมทันสมัยไมเอ้ือตอการบริหารจัดการ  และการจัดกิจกรรม/โครงการ 

-มหาวิทยาลัยยังขาดระบบเตือนภัยทางการเงินที่รวดเร็วและแมนยํา 

 

     4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

-มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารและการ

ตัดสินใจหลายดานทั้งระบบการเงิน การเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริหารจัดการ มีการประเมินและ

ปรับปรุงระบบฯ อยางตอเน่ือง 

-มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการรองรับการเปล่ียนแปลง

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

-ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไมสามารถเชื่อมโยง

การใชงานกันได 

-ขอมูลสารสนเทศหลายสวน ยังไมเปนปจจุบันและยังไมถูกตอง 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการพัฒนาสถาบันสูสากล  

มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารที่จะพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล  จนไดรับการจัด

อันดับจากแหลงจัดอันดับในระดับสากล  ในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

 QS Asian University Rank   

(2014:(World(710+) (Asian(300+))(Thai(14)) 

 QS Stars Ratings   (2014 : (3)) 

 Webometrics Ranking of World 

Universities   

(Jul 2014 : (World(934) (Thai(13)) 

 SCImago Institutions Ranking   

(2014 : (Thai(11) (World(2,155)) 

     University Ranking by Academic  

       Performance (URAP)   

       (2014 : (World(1,880)) (Thai(16)) 

 

-ตองใชงบประมาณสูง และใชระยะเวลานานในการเห็นผลงาน 

-ศักยภาพดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ (ยกเวนภาษาลาว) 

ของบคุลากรและนิสิตสวนใหญ ยังเปนปญหาและอุปสรรคตอการ

พัฒนา 

-หนวยงานบางสวนยังขาดความตระหนักและความตื่นตัวในการเขาสู

อาเซียน และการพัฒนาองคกรเขาสูความเปนสากล 

ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  

-มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับจาก Green 

University Rankings  โดย University of Indonesia 

หรือ UI  โดยป 2013 ติดอันดับที่ 3  ของมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย และอยูในอันดับที่ 49 ของมหาวิทยาลัย

ทั่วโลก  

-บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจ 

ตอการปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย ในระดับดี 

-มหาวิทยาลัยมีเว็บไซตที่จัดทําขึ้น เพื่อสงเสริมและ

ประชาสัมพันธกิจกรรมเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและความ

ยั่งยืน ที่สามารถใชไดจริงและ update ขอมูลกิจกรรม

ตางๆตลอดเวลา (Green metric)   

-มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอมและ

ความยั่งยืน (Green metric)  

-มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลเรื่อง

ส่ิงแวดลอมและความยั่งยืน (Green metric) 

-การพัฒนาและการดําเนินงานภารกิจดานน้ีตองใชทรัพยากร 

และงบประมาณจํานวนมาก ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจํากัด   

อีกทั้งการพัฒนาตองใชระยะเวลานานกวาจะเห็นผลการเปล่ียนแปลง 

-การจัดการและการควบคุมการจราจร/การใชยานพาหนะภายใน

มหาวิทยาลัย ดําเนินการไดยากเน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มีถนนสาธารณะ 

เขามาผานในพื้นที่ (Green metric) 

-ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บุหรี่ และยาเสพติด  

(Green metric) ยังมีการควบคุมและปองกันทีย่ังไมดีพอ 

-การตระหนักและเห็นความสําคัญของส่ิงแวดลอมของนิสิตและ

บุคลากรยังไมทั่วถึง 

-การดําเนินงานตามนโยบายการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลยังไมเปน

รูปธรรมเทาที่ควร (Green metric) 

-มหาวิทยาลัยยังขาดการนําเครื่องมือและอุปกรณมาใชเพื่อสงเสริม 

การประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดลอม  (Green metric)  

เทาที่ควร 
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โอกาส (Opportunities) ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threats) 

-นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มีนโยบายสนับสนุน

และสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ

มากขึ้น  

-การเปดการคาเสรีอาเซียน (AEC : Asean Economics 

Cooperation 2015)  ดานการบริการและดานการศึกษา 

ทําใหมีโอกาสรับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น  

เพื่อรองรับความรวมมือกับตางประเทศในดานการคา 

การลงทุน เชน ดานโลจิสติกส ดานการบริการสุขภาพ

โดยเฉพาะกับผูสูงอายุ 

-การเปดการคาเสรีอาเซียน 2015 ทําใหประเทศไทย   

มีการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  ดานภาษาในกลุม

ประเทศอาเซียน และ คุณภาพการจัดการศึกษาใหมี

มาตรฐานในระดับอาเซียน 

-สังคมไทยตองการบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การพัฒนาทุนมนุษย การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการ

อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เพือ่ทดแทนการใชแรงงาน 

-ประชาคมอาเซียนสงผลใหมหาวิทยาลัยตองดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง 

ตอความตองการของสังคมไทย และสังคมโลก 

-การรวมกลุมของประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียน  

เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถขยายเครือขายความ

รวมมือกับสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ป 2555  ใหทุกหลักสูตร 

มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

-สังคมตองการองคความรูดานการผลิตสินคา การบริการ 

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

-มีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิต 

งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

-นโยบายของรัฐเก่ียวกับโครงการสหกิจศึกษา เอ้ือตอการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเขาสูสหกิจศึกษา 

-นโยบายการใหผูประกอบการเขามามีสวนรวมในการ

จัดการเรียนการสอน หรือเปนแหลงฝกทักษะ เปนโอกาส 

ในการพัฒนาทักษะของนิสิตใหมีศักยภาพตรงตามที่ผูใช

บัณฑิตตองการ 

-คานิยมในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐสงผลให

นักเรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-นโยบายของประเทศ “หน่ึงจังหวัด หน่ึงมหาวิทยาลัย” 

-การเปล่ียนแปลงดานการเมือง และนโยบายระดับประเทศ

บอยครั้ง ทําใหการพัฒนาอุดมศึกษาไมมีความตอเน่ือง 

-นโยบายของอุดมศึกษาของประเทศไมชัดเจน ขาดการสราง

วิสัยทัศนรวมกันอยางจริงจังของสถาบันอุดมศึกษาในทุกกระทรวง 

และขาดการใหความสําคัญในการผลักดันใหเกิดการสรางคุณคา

ของอุดมศึกษาอยางแทจริง 

-การเปดการคาเสรีอาเซียน 2015 โดยเฉพาะดานการศึกษา 

กอใหเกิดการแขงขันกันมากขึ้นทําใหมีมหาวิทยาลัยตางชาติ 

ทั่วโลกมาตั้งวิทยาเขตในประเทศไทย 

-มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียน เปนภาวะคุกคาม 

ที่ทําใหทุกสถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหได 

ตามมาตรฐาน 

-ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน มีนโยบายที่จะใชภาษาอังกฤษ

เปนภาษากลางและบางประเทศมีการใชภาษาเพื่อนบานในการ

ส่ือสาร ทําใหอุดมศึกษาไทยตองปรับตัวอยางเรงดวนทางดาน

ภาษาและการส่ือสารขามวัฒนธรรม 

-การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนและ 

ของโลก  สงผลตอการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

และการไดงานทําของบัณฑิต 

-ตลาดแรงงานที่มีการปรับเปล่ียนตามกระแสโลก สงผลใหการ

จัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตรไมสามารถปรับเปล่ียนไดทัน

การณตามสภาวะการที่เปล่ียนแปลง 

-ลักษณะงานในทศวรรษที่ 21 มีความซับซอนหลากหลาย 

ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการผลิตบัณฑิตใหตรงกับลักษณะงานที่มี 

ความตองการทักษะที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพและพฤติกรรม

การเรียนรูของผูเรียนที่เปล่ียนแปลงไป 

-ประชาคมอาเซียนสงผลตอการบริหารมหาวิทยาลัยที่ตองใช

งบประมาณสูงขึ้น   

-งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล มีจํานวนลดลง   

ซ่ึงสงผลตอการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย 

-ภาวะการแขงขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน อาจสงผลตอจํานวนนิสิตและการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

-นักเรียนที่เลือกเขาเรียนอุดมศึกษาเปนไปตามกระแสคานิยม  

โดยไมมีความตั้งใจ และความมุงม่ันที่จะนําไปใชประโยชน 

-การเปล่ียนแปลงของโครงสรางประชากร อัตราการเกิดของ

ประชากรของประเทศลดลง สงผลใหนิสิตที่จะเขาศึกษาตอ 

ในระดับอุดมศึกษาลดลงตามไปดวย โดยวัยเด็กและวัยแรงงาน
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โอกาส (Opportunities) ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threats) 

เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานโครงการ 

เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่สอดคลองตามอัตลักษณและ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-สภาพแวดลอมของสังคม ชุมชน ทองถิ่น เอ้ือตอการศึกษา

และพัฒนาสังคมตามอัตลักษณและเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

-มหาวิทยาลัยมีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรที่อยู 

ใจกลางพื้นที่อีสาน มีโอกาสและมีศักยภาพเปนศูนยกลาง

ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

-มีโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ที่เชื่อมตอทั่วประเทศไทย เชน Uninet 

-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Social network ที่

ทันสมัย และมีขีดความสามารถสูง เอ้ือตอการพัฒนาการ

เรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

 

ลดลง  และวัยสูงอายุมีเพิ่มขึ้น 

-สังคมไทย ครอบครัว และเยาวชน ออนแอ ขาดความรัก 

ความสามัคคี ดอยคุณธรรมจริยธรรม มีการคอรัปชั่น และ 

บริโภคนิยมสูง 

-การเพิ่มและการปรับเปล่ียนมาตรฐานของสมาคมวิชาชีพ 

ในสาขาตางๆ รวมทั้งคุณสมบัติของบัณฑิตตามความตองการ 

ของผูใชมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

-ระดับความรูและทักษะในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  

และภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ํากวามาตรฐาน 

-ความไมชัดเจนของกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดาน

อุดมศึกษา 

-สภาพแวดลอมสังคมรอบขางมหาวิทยาลัยมีแหลงอบายมุข  

มหาวิทยาลัยไมสามารถเขาไปควบคุมหรือจัดการได สงผลใหมี

ผลกระทบทางดานลบ ในดานภาพลักษณมหาวิทยาลัย และนิสิต 

-ผูรับเหมาทิ้งงาน 
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ภาคผนวก  ข 

 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ พ.ศ. 2558-2559   

และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ี 1951/2557  ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2557 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ พ.ศ. 2558-2559  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย  สมัปปโต ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย ดร. เกียรติศักด์ิ ศรีประทีป  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

นางสิริพร  ศิระบูชา ผูอํานวยการกองแผนงาน 

 

 

ผูจัดทํา 

นางสาวพนมพร  ปจจวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ 

นางแจมจันทร  หลูปรีชาเศรษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
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