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คํานํา 

 

 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)  

ฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยไดมีการทบทวนและปรับปรุงมาจากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 

2558 -2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน  2557) โดยไดคํานึงถึงเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และจัดใหมีการติดตามและประเมินผล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการ

กําหนดข้ึน  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537  มาตรา 20 (3) ไดกําหนด

อํานาจและหนาที่ของอธิการบดี ไววา “จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและ

แผนงานรวม ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย”  ดังน้ัน แผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)  มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํา

ข้ึนโดยไดนําแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบายของ คสช  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  การพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ.  และ สมศ.  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 

สูมาตรฐานสากล ไดมีการวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยในรอบปที่ผานมาจากผลการประเมิน หรือ

ผลการดําเนินงานที่ผานมาที่เปนจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และไดมี 

การวิเคราะหความสอดคลองของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)   
 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังใหแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 

2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558) ฉบับน้ี เปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและ 

การผลักดันใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ ของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัย ตอบสนองทิศทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรตางๆ ที่กําหนด เกิดผลสัมฤทธ์ิและบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และ

การไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติตอไป 

       

 

                                                                                            

                                                                 (ศาสตราจารยปรีชา  ประเทพา)  

        ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ปรัชญา 

 ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพ่ือมหาชน 

 

พันธกิจ 

 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุน 

การเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม 

 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 
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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  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาค 

      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 

 

 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนา/หรือจัดทําหลักสูตรภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

ระดับ 5 

1) สงเสริมและพัฒนาใหทุกหลักสูตรไดรับ

การรับรองคุณภาพและมาตรฐานใน

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

2) การสรางเครือขายความรวมมือกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศ* 

3) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเขาสู 

ASAEN และกลุมประเทศ CLMTV (กัมพูชา 

ลาว สหภาพเมียนมาร ไทย และเวียดนาม) 

คณะ/ 

ศูนยประกันฯ 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรฯ/

กองทะเบียนฯ 

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)  

 

1.2.3 รอยละของรายวิชาที่มีส่ือการ

สอนสองภาษา (ภาษาไทย และ

อังกฤษ หรือส่ือการสอนภาษา 

ตางประเทศที่จัดการเรียนการสอน) 

(ทุกระดับ) 

 

รอยละ 80 

 

 

 

ไมนอยกวา 4.50 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 

 

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) 

4) สงเสริมโครงการ/กิจกรรมการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ 

5) ปรับปรุงและพัฒนาส่ือการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ   

 

 

 

คณะ/ 

กองแผนงาน/ 

กองทะเบียนฯ/ 

กองบริการการศึกษา/ 

สํานักศึกษาทั่วไป/ 

สํานักคอมฯ 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค 1.3) เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม  

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย 

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัด

การศึกษาที่สะทอนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย และอัตลักษณของ

นิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือ

ในหลักสูตรของคณะ 

1.3.2 รอยละของคณะที่มีการจัด

กิจกรรม/โครงการเพื่อใหศิษยเกา

กลับมาชวยเหลือและ/หรือใหความ

รวมมือในการพัฒนาวิชาการ/

วิชาชีพ ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับ

สถาบัน 

1.3.3 รอยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือ

ศิษยเกาไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ  และ/หรือไดรับรางวัล 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ระดับ 5 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

1) สงเสริมกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอก

หลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของนิสิตใน

รูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะ

สังคม (Social Skills)  โดยปรับรูปแบบและ

เน้ือหาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม เพื่อเปน

กลไกการบมเพาะความเปนพลเมืองดีของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

2) สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกา และ

การสรางเครือขายความสัมพันธกับศิษยเกา 

3) พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาเพื่อการ

ติดตอส่ือสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ 

สํานักศึกษาทั่วไป/ 

กองกิจการนิสิต/ 

คณะ 

 

 

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) สูศูนยกลางแหงความเปนเลิศ 

(Center of Excellent)* 

3) ขยายเครือขายการทํางานรวมกันกับ

หนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ศูนยการศึกษาและ

วิจัยบรรพชีวินวิทยา/ 

ศูนยนวัตกรรมไหม/ 

กองวิจัยฯ/ 

คณะ 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

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 

 

 

 

 

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  ดวยการผลิตบัณฑิตที่มี 

อัตลักษณในการชวยเหลือสังคมและ

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 
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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/ 

 

 

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 

คณะ/ 

กองการเจาหนาที่ 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด เปาหมายภายใน 

ปงบประมาณ 2561 

กลยุทธ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

 3) สรางระบบ Career Development  

ใหสอดคลองกับระบบ Career Path* 

 

 

เปาประสงค 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่ม่ันคงย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ  

5.3.1 รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณแผนดิน ภาพรวม 

 

5.3.2 รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน (แผนดิน) 

รอยละ 96 

 

 

รอยละ 87 

 

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 

2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการ

วางแผนตัดสินใจสําหรับการดําเนินนโยบายและ

แผนงาน/โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย* 

 

สํานักคอมพิวเตอร/ 

กองทะเบียนฯ/ 

กองการเจาหนาที่/ 

กองคลังและพัสดุ/ 

กองแผนงาน/ 

กองวิจัยฯ/ 

กองกิจการนิสิต 

เปาประสงค 5.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

และนําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ  (เพิ่ม) 

5.5.1 รอยละคณะ/หนวยงานที่มี

ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกัน

คุณภาพภายใน  ไมต่ํากวา 4.25 

 

รอยละ 100 1) การสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อคุณภาพ 

และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในอยางตอเน่ือง  โดยการบูรณาการการ

ประกันคุณภาพภายในและการประกัน

คุณภาพภายนอก ใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร

แหงคุณภาพ* 

 

คณะ/ 

ศูนยฯประกันฯ 
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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) เพิ่มสัดสวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 

ที่ไดมาตรฐาน 

3) เพิ่มอาจารย/นักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญชาว

ตางประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

เพื่อมารวมงานสอนและ/หรือวิจัย 

4) เพิ่มจํานวนนิสิตชาวตางชาติ 

5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียน

นิสิต มมส กับนิสิตชาวตางชาติ ระหวาง

มหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 

ทุกหนวยงาน/ 

งานวิเทศสัมพันธ 

 

 

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 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาส  และขอจํากัดหรืออุปสรรค  (SWOT) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพ          

                   และมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 มีหลักสูตรท่ีเปดสอนหลากหลายสาขาวิชาและอยูในความตองการของผูเรียน : (พ.ศ. 2557) 

 เปดสอนท้ังสิ้น 181 หลักสูตร  ป.ตรี 88  ป. โท  59  และ ป.เอก 34  (พ.ศ. 2558)  เปดสอนท้ังสิ้น 180 หลักสูตร  

 ป.ตรี 87  ป. โท 58  และ ป.เอก 35  , นิสิตใหม (พ.ศ. 2557) 11,496 คน  และ (พ.ศ. 2558) 13,640 คน  

 

ยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชน

และสังคม 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและการตีพิมพเผยแพรฯ ผลงานวิจัยของ

อาจารยและนิสิตอยางจริงจัง  :  จํานวนโครงการ 357 โครงการ จํานวนเงิน ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ 2558 

37,179,510.00 บาท 

 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ  และเอกลักษณ  และ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย : โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน (พ.ศ. 2557) จํานวน 71 โครงการ  (พ.ศ. 2558)  จํานวน  

68 โครงการ 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการใหบริการแกสังคมและชุมชน  เพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็ง  และการบรรลุวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน  โดยกําหนดกลยุทธการดําเนินงานภายใต  

โครงการ “หน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน”  และมีการบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย  รวมท้ังมีการ

ตอยอดโครงการใหมีความตอเน่ืองมาโดยตลอด  : โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน (พ.ศ. 2557) จํานวน 71 โครงการ  

(พ.ศ. 2558)  จํานวน  68  โครงการ 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยาง

ย่ังยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 มหาวิทยาลัยมีหนวยงานและหลักสูตรดานวัฒนธรรมศาสตร ท่ีสามารถเปนองคกรหลักในการ

ขับเคลื่อนภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับคณะและหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

: คณะวัฒนธรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร  วิทยาลัยดุริยางคศิลป  และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
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ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 มหาวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิภายนอก และมีผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีมี

ความรู ความสามารถ เสียสละ และมีความมุงม่ันเพ่ือเขามาชวยพัฒนามหาวิทยาลัย  มีการกําหนดทิศทางการกํากับ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารฯ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นไดหลากหลายวิธี 

 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณและทุนในการศึกษาตอ  การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  และ

การสรางผลงานดานตางๆ ใหกับมหาวิทยาลัย : 

   - ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ (พ.ศ. 2557) จํานวน 79 ทุน เปนเงิน 

3,523,123.27 บาท     

   - ทุนสนับสนุนสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท้ังในและตางประเทศ ระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 – 2557 จํานวนท้ังสิ้น 152 ทุน  (พ.ศ. 2555) จํานวน  74  ทุน (พ.ศ. 2556)  จํานวน 37 ทุน (พ.ศ. 2557) 

จํานวน 41 ทุน 

 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

โดยมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรวงจรความเร็วสูง  เพ่ือใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย   

---ไดรับจัดสรรวงจรความเร็วสูงจาก UniNet (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพ่ือ

ใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 34 Mbps 

---เชาใชบริการวงจรความเร็วสูง จากบริษัท กสท โทรคมนาคม โซลูชั่น แอนด โพรไวเดอร จํานวน 

1 เสนทาง ขนาด 20 Mbps  เพ่ือใหบริการท้ัง Intranet และ Internet  และติดตั้งระหวาง มมส 

กับ สํานักงานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สกอ.)  ขนาด 2 Mbps  เพ่ือใชในการบริการ

ประชุมทางไกล 

---เชาใชบริการวงจรความเร็วสูงจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 เสนทาง 

เพ่ือเชื่อมตอระหวาง มมส  และศูนยพัฒนาการศึกษาอุดรธานี  และระหวางมหาวิทยาลัย 

 (ขามเรียง) ไป มหาวิทยาลัย (หวยคะคาง) ท่ีตั้งพ้ืนท่ีในเมือง 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ตามกลุมสาขาวิชา  จาก QS Asian 

Ranking 2014  (อันดับท่ี 16)  

  1) คณะกลุม Arts & Humanities  (อันดับ 13) 

  2) คณะกลุม Engineering & Technology  (อันดับ 18) 

  3) คณะกลุม Life Sciences & Medicine (อันดับ 13) 

  4) คณะกลุม Natural Sciences  (อันดับ 13) 

  5) คณะกลุม Social Sciences &  Management  (อันดับ 13) 
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 มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล  จนไดรับการจัด

อันดับจากแหลงจัดอันดับในระดับสากล  :  การไดรับการจัดอันดับ ค.ศ. 2014 

 

สถาบัน/องคกรจัดอันดับ 
อันดับโลก  (อันดับในประเทศ)  World  

(Thailand) 

QS World University Ranking 710+  (14) 

QS Stars Ratings  

Webometrics Ranking of World Universities 

 

Jul 934 (13) 

Jan 776 (13) 

SCImago Institutions Ranking 2,155 (11) 

UI GreenMetric World University Ranking 74 (3) 

University Ranking by Academic Performance  (URAP) 1,880 (16) 

4 ICU (University Web Rankings & Reviews) 1,351 (17) 

 

ยุทธศาสตรที่ 7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษส่ิงแวดลอม 

 - 

 

จุดออน (Weaknesses) 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพ

และมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 หลายหลักสูตรมีคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูสอน/

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไมสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด   

 ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ ของนิสิตสวนใหญยังตองไดรับการพัฒนา (มีผูสอบผาน 50 

คะแนน รอยละ 31.15 ของผูเขาสอบท้ังหมด) และความสามารถทางดาน IT (สอบผาน 50 คะแนน รอยละ 67.15 ของ

ผูเขาสอบท้ังหมด)  

   

ยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชน

และสังคม 

 ผลงานตีพิมพฯเผยแพรบทความของอาจารยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ 

ในฐานขอมูลสากลISI หรือ Scopus อยูในเกณฑต่ํา  : (รอยละ 20.82) 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 โครงการบริการวิชาการบางโครงการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

(รอยละ 4.11) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอยละ 15.50)   
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ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยาง

ย่ังยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

- 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 อาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 814 คน คิดเปน (รอยละ 

67.43)  (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2558) 

 กฎ-ระเบียบ-ขอบังคับบางสวน ยังไมเอ้ือตอการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย : (ระเบียบ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย) 

 การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนของมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามแผนการเบิกจายท่ีสํานัก

งบประมาณกําหนด : (พ.ศ. 2557 เบิกจายไดรอยละ 64.05 : (รอยละ 87 : เกณฑสํานักงานประมาณกําหนด)) 

 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไมสามารถเชื่อมโยงการใชงานกันไดอยางครอบคลุม 

เน่ืองจากท่ีผานมาเปนการพัฒนาแบบแยกสวน  : (กําลังพัฒนาระบบใหสามารถเชื่อมโยง  โดยกําหนดจะแลวเสร็จ

ภายในป 2560) 

 ระบบการประเมินบุคคลยังไมมีเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงทําใหการเทียบเคียงศักยภาพและความ 

โดดเดนของแตละบุคคลทําไดยาก  อีกท้ัง การเชื่อมโยงผลงานระดับองคกรกับผลประเมินรายบุคคล ยังไมสามารถ

ดําเนินการไดครอบคลุม 100% 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

- 

 

ยุทธศาสตรที่ 7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษส่ิงแวดลอม 

- 

 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ

มากขึ้น 
2. การเขาสูอาเซียนทําใหประเทศไทย มีการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  ดานภาษาในกลุมประเทศอาเซียน และ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานในระดับอาเซียน 
3. นโยบายการใหผูประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน หรือเปนแหลงฝกทักษะ เปนโอกาสในการ

พัฒนาทักษะของนิสิตใหมีศักยภาพตรงตามท่ีผูใชบัณฑิตตองการ 
4. สังคมไทยตองการบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาทุนมนุษย การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และ

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เพ่ือทดแทนการใชแรงงาน 
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5. สภาพแวดลอมของสังคม ชุมชน ทองถิ่น เอ้ือตอการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม ชุมชน ทองถิ่นตาม 

อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

6. การเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ เปนโอกาสท่ีจะใหมหาวิทยาลัยการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหตรงกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

7. สถาบันอุดมศึกษามีการสนับสนุน สงเสริมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรรวมกับผูใชบัณฑิต สภาวิชาชีพ  และหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหคุณภาพบัณฑิตตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

8. สถาบันการศึกษารวมวิจัยกับภาคเอกชนเพ่ือวิจัย  สรางองคความรู  นําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา

ชวยสรางมูลคาเพ่ิมยกระดับมาตรฐานคุณภาพใหสนิคา  ผลผลิตการเกษตร 

9. อุดมศึกษาใหความสําคัญกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเทียบเคียงใหกับ

ตางประเทศ  และสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายอุดมศึกษาระหวางประเทศ  เพ่ือยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาให

ใกลเคียงกัน  โดยผานโครงการบริการวิชาการรวมกัน 

(ท่ีมา : ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 

 

ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threats) 

 

1. นโยบายการศึกษาของอุดมศึกษาของประเทศไมชัดเจน ขาดการสรางวิสัยทัศนรวมกันอยางจริงจังของ

สถาบันอุดมศึกษาในทุกกระทรวง และขาดการใหความสําคัญในการผลักดันใหเกิดการสรางคุณคาของอุดมศึกษา

อยางแทจริง 

2. ภาวะการแขงขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  อาจสงผลตอจํานวนนิสิตและการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนและของโลก  สงผลตอการศึกษาตอของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา  และการไดงานทําของบัณฑิต 

4. ลักษณะงานในทศวรรษท่ี 21 มีความซับซอนหลากหลายซ่ึงเปนอุปสรรคตอการผลิตบัณฑิตใหตรงกับลักษณะงานท่ีมี

ความตองการทักษะท่ีหลากหลาย รวมท้ัง สภาพและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5. งบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐบาลมีสัดสวนเพียง (รอยละ 39.89) นอยกวางบประมาณเงินรายได 

ซ่ึงมีสัดสวน (รอยละ 60.11) ท่ีใชในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ซ่ึงสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

6. การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรของประเทศไทย สงผลใหนิสติท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาลดลง

ตามไปดวย โดยวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  และวัยสูงอายุมีเพ่ิมขึ้น 

7. การรวมตัวของประเทศอาเซียน  จะมีการเปดเสรีทางการคาและบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา  และดาน

การสาธารณสุข  อาจสงผลใหมหาวิทยาลัยตางประเทศมาตั้งในประเทศไทยทําใหการแขงขัน 

เพ่ิมมากขึ้น 

8. สภาพแวดลอมสังคมรอบขางมหาวิทยาลัยมีแหลงสถานบันเทิง  และอบายมุขซ่ึงมหาวิทยาลัยไมสามารถเขาไป

ควบคุมหรือจัดการได  สงผลใหมีผลกระทบในดานภาพลักษณ และคุณภาพนิสิต 

(ท่ีมา : ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 

 



 
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561   (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558) 

 

MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

การวิเคราะหความสอดคลองของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)   

และ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558) 
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MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ พ.ศ. 2558 -2561  

และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ี  2224/2558 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 
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ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ พ.ศ. 2558-2561 /จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ศาสตราจารยปรีชา  ประเทพา ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารยเกียรติศักด์ิ ศรีประทีป  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

นางสิริพร  ศิระบูชา ผูอํานวยการกองแผนงาน 

นางสาวพนมพร  ปจจวงษ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

   

 

 

ผูจัดทํา 

นางแจมจันทร  หลูปรีชาเศรษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ 

 

 

 

 

ปท่ีพิมพ 

 ตุลาคม  2558 

 จํานวน  100 เลม 

 กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 2561 

(ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558) 
 




