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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564   

ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา เพ่ือขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยใน 5 ปี
ข้างหน้า ซ่ึงแผนดังกล่าวเกิดจากการประมวลผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารงานและการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของ
มหาวิทยาลัย  การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 
21 บริบทใหม่ของโลก อาทิ การเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรโลก ความมั่นคงด้านทรัพยากรอาหาร พลังงาน น้ํา และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลกระทบ เป็นต้น นอกจากน้ียังได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาคมและ 

ภาคส่วนต่างๆ 5 กลุ่ม เพื่อนําข้อคิดเห็นเสนอแนะมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวในช่วง
เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 มีนาคม 

2559 

แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี ประกอบด้วยเนื้อหาสําคัญ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564 

ส่วนที่ 4 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี จะเป็นเสมือนเข็มทิศ        

ช้ีแนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมพลังนําไปสู่การพัฒนาและขับเคล่ือนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่         
พึงปรารถนาต่อไป 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564    

ได้จัดทําข้ึนบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานที่
ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์กรอบ ทิศทาง
และนโยบายประเทศในด้านต่างๆ เช่น การเกิดประชาคมอาเซียน การเพิ่มข้ึนของประชากรโลก 

ความมั่นคงด้านทรัพยากรอาหาร น้ํา พลังงาน และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-

2574) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

นโยบายรัฐบาล  ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกหน่วยงาน ภายใต้โครงการ
ตรวจเยื่ยมหน่วยงาน   เพ่ือกําหนดแผนและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 – 2564      

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564   

ได้กําหนดเป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคม” และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ ์      

มีคุณภาพมาตรฐาน ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการและมีบทบาทในการช้ีนําเตือนสติ
ของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับท้องถ่ินและภูมิภาค เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้
ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์รวม
ทั้งส้ิน 7 ยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์  โดยมุ่งเน้นประเด็นสําคัญด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเดน็ยุทธศาสตรที์่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นสถาบัน
ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป้าประสงค์ท่ี 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มี
ความสามารถพิเศษ บุคลากรประจําการ และประชาชนทัว่ไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรให้ มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ท่ี 1 คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ  และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป้าประสงค์ท่ี 2  พัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้มี
คุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนือ่ง  

ค



ค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
ดําเนินงาน  เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น และ
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป้าประสงค์ที่ 1  นําองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัย  ไปให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน เป้าประสงค์ที ่2  เป็นคลังปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถ่ิน และสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน      

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 1  เป็นแบบอย่าง และเป็น
แหล่งเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก เป้าประสงค์ที่ 1 มีความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร 

ภาคบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานประกอบการและศิษย์เก่า ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกํากับดูแลตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1  มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

1. ท่ีตั้ง ปณิธาน ปรชัญา พนัธกิจ เอกลกัษณ์  อัตลกัษณ์  คา่นยิม  พันธกิจ 

ท่ีตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง

จังหวัดมหาสารคาม  มีพื้นที่  457  ไร่  206 ตารางวา  

 

 

 

 

 
ปณิธาน 
วิชาการเป็นเลศิ ประเสริฐคุณธรรม นาํชุมชนพัฒนา  

 

ปรชัญา 
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นาํชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
      ภาษาไทย : “เป็นแหล่งเสริมสร้างภมูิปญัญาเพื่อแผ่นดิน” 

      ภาษาอังกฤษ : “A Source of Wisdom for the Land” 

 

อัตลักษณ์ (Identity) นักศึกษา 
ภาษาไทย : “พร้อมทํางาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ” 

          ภาษาอังกฤษ (RMU) : “Ready to work with Mind of service, Unity and Responsibility” 

R : Ready to work, M : Mind of service, U : Unity and Responsibility. 

 

คา่นยิม  
       สร้างสังคมการเรียนรู้    เชดิชูคุณธรรม 

       นําอย่างมีวิสัยทัศน์       เน้นผลลัพธที์ม่ีคณุค่า 
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พันธกิจ 
มาตรา 7  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง

ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ  การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวตัถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8  ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ตามมาตรา ๗ ให้กําหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

(1)  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาสากล 

(2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน 

อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิน่รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคณุค่า ความสํานึก และความภมูิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่และของชาติ 

(4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถิน่ให้มี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิน่เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

(5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเปน็วิชาชีพชั้นสูง 

(6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และองค์กรอืน่ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

(8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
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ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยฯ                                  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ           

พระราชทาน พระราชลัญจกรประจําพระองค์ให้เป็นตรา  

สัญลักษณ์ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีลักษณะเป็นรูปไข่ 

วงในคือพระราชลัญจกร ประจําพระองค์รชักาลที่ 9 เปน็รูปพระ 
ที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจกัร กลางวงจกัรมีอักขระเปน็ อุ หรือ  

เลข  ๙ รอบวงจักรมรีัศมีเปล่งออก โดยรอบเหนือจักรเป็นรูป  

เศวตฉัตรเจ็ดช้ัน ฉตัรตั้งอยูบ่นพระทีน่ั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า  

ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน วงนอกเปน็ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”                                             

สีประจํามหาวิทยาลัยฯ 

                  สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวและสีแดง  
สีเขียว : การเกษตร ความอุดมสมบรูณ์ของแผ่นดิน อันเกิดจาก 

            ทรพัยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

สีแดง  : ความกล้าหาญ ความคิด และการกระทํา  เพือ่เริ่มส่ิงที่ดีมี  

            ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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 ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยฯ 

ดอกจาน   เป็นไม้ ยืนต้นกลุ่ม พืชตระกูลถั่ ว  อยู่ในวงศ์                     

Papilionaceae  มีช่ือ วิทยาศาสตร์ว่า  Butea  monosperma 

(Lam.) Taub. ต้นจานเกิดในเขตร้อน  ในเมืองไทยพบว่าม ี  

ต้นจานข้ึนอยู่ในป่าทั่ว ๆ ไป ตามที่ราบที่มีน้ําท่วมถึง มีช่ือ 

เรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ภาคเหนือเรียก กวาว กว๋าว 

หรือก๋าว ภาคกลาง เรียก ทองกวาว ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ 

ทองต้น  ภาคใต้เรียก จอมทอง อีสานเรียก จาน ส่วนช่ือใน
ภาษาอังกฤษ ก็มีหลายช่ือ    เช่น Flame of the Forest, 

Bastard Teak, และ Bengal Kino   เราเรียกต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยของเราว่า “จาน” ก็เพ่ือเน้นความ
เป็นอีสาน เน้น  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และในส่วนของชีวิตนักเรียนนักศึกษานั้น ดอกจานเป็นเสมือนนาฬิกาบอกเวลาว่าถึง  

ฤดูสอบปลายภาคแล้ว  จะนิ่งนอนใจอยู่มิได้  และเมื่อสอบเสร็จดอกจานโรยและร่วง รุ่นพ่ีที่จบ
การศึกษาก็จะจากมหาวิทยาลัยไป จึงเป็นห้วงเวลาแห่งความอาลัยอาวรณ์ของนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง 
จาน ออกเสียงเหมือน จารย์  ซ่ึงหมายถึง ผู้ที่เคยบวชเรียนจนได้รับการยกย่องและผ่านพิธีเถราภิเษก 

(หดสรง) เป็นผู้ที่คนเคารพนับถือมีความรู้และคุณธรรมเป็นครูของคน ต้นจานและดอกจานจึงเปน็ต้นไม้
และดอกไม้ที่ทําให้เรารําลึกถึงครูอาจารย์ และรําลึกถึงอดีตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่
เป็นวิทยาลัยครแูละโรงเรียนฝึกหัดครู ทั้งรําลึกถึงการก่อร่างสร้างตวัที่คนรุ่นต่าง ๆ ได้กระทําสืบต่อกัน
มาอย่างต่อเนื่องพัฒนามาอย่างเป็นลําดับข้ันและมั่นคง แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาและความ
เปล่ียนแปลงอันรวดเร็วของสังคมก็ตาม เสมือนต้นจานที่ใช้เวลานานในการสร้างความมั่นคงให้กับ
ตนเอง มีความทนทานและปรับตัวให้อยู่กับทุกสภาพดินทุกสภาพอากาศ สามารถยืนหยัดอยู่ได้    

อย่างย่ังยืน 

จากการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ผ่านมา  นบัตั้งแต่เป็นโรงเรียน
ประถมกสิกรรม  พ.ศ. 2468  จนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารหลายท่าน  ดังนี้ 

 โรงเรียนประถมกสิกรรม 
 พ.ศ. 2468-2475 นายจ ู สุวรรณบล ครูใหญ่โรงเรียนประถมกสิกรรม 

 พ.ศ. 2475-2476 นายเรี่ยม  แสงเจริญ ครูใหญ่โรงเรียนประถมกสิกรรม 

 พ.ศ. 2476-2481 นายบัว  วิเชียรแสน ครูใหญ่โรงเรียนประถมกสิกรรม 
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 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2481-2482 นายเที่ยง  บุณฑริก ครูใหญ่โรงเรียนประกาศนียบัตรจงัหวัด 

 พ.ศ. 2483-2484 นายนาถ  เงินทาป ครูใหญ่โรงเรียนประกาศนียบัตรจงัหวัด 

 พ.ศ. 2484-2489 นายสมาน  ปทุมทิพย์ รักษาการครใูหญ่โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด 

 พ.ศ. 2489-2497 นายไกรศร ี สุขสมัย ครูใหญ่โรงเรียนประกาศนียบัตรจงัหวัด 

 โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2497-2502 นายประธาน  จันทร์เจริญ ครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครมูหาสารคาม 

 พ.ศ. 2502 นายประเทือง  ภูสนาม รักษาการครใูหญ่โรงเรียนฝกึหัดครมูหาสารคาม 

 พ.ศ. 2502-2503 นายมนตรี  ชุติเนตร ครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครมูหาสารคาม 

 พ.ศ. 2503-2505 นายวิศาล  ศิวารัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝกึหดัครูมหาสารคาม 

 วิทยาลัยครูมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2505-2509 นายวิศาล  ศิวารัตน์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2510-2511 นายสายหยุด  จําปาทอง ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2512-2517 นายอรณุ  ปรีดีดิลก ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2517-2519 นายประกอบ  ระกิติ ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2519-2521 นายอรณุ  มุขสมบัติ อธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2521-2528 รศ.ดร.ประหยัด ลักษณะงาม อธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2528-2530 ดร.บัณฑิต  วงษ์แก้ว อธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2530-2538 ผศ.ไพฑรูย์ เจริญพนัธุวงศ์ อธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2538-2541 ผศ.ไพฑรูย์ เจริญพนัธุวงศ์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2541-2545 รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2545-2546 รศ.ดร.สมเจตน์  ภศูรี อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2547-2556 รศ.ดร.สมเจตน์  ภศูรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2556-ปัจจบุัน รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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2. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีการพัฒนาการมาโดยลําดับ ต้ังแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  ดังน้ี 
  พ.ศ. 2468    ตั้งเป็น  “โรงเรียนประถมกสิกรรม”  ข้ึนที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

           ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2470    ได้ย้ายไปตั้งทีโ่คกอีด่อย  อยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ  4  กิโลเมตร  ซ่ึงเป็นทีต่ั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน
ปจัจุบนั  

พ.ศ. 2473  เปล่ียนฐานะเป็น  โรงเรียนประถมวิสามญัและฝึกหดัครูกสิกรรมขั้นต่ํา   
พ.ศ. 2474    ได้ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูกสิกรรมขั้นต่าํเหลืออยู่เฉพาะโรงเรียนประถม

วิสามัญ 
พ.ศ. 2481   ยกฐานะเปน็โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจงัหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2498    เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครมูหาสารคาม 

พ.ศ. 2505    (1 พฤษภาคม)  ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม 
พ.ศ. 2519    จัดระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และ พ.ศ. 2518   

                  มีผลให้ วิทยาลัยครูมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2535    (14 กุมภาพนัธ์) วิทยาลัยครูทกุแห่งได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภฏั” 

ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด  

แปลว่า “คนของพระราชา” 

พ.ศ. 2538    (25  มกราคม) ยกฐานะเป็นสถาบนัราชภัฏมหาสารคาม และดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบนัราชภัฏ พ.ศ. 2538 และวนัที่ 6 มีนาคม 2538  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าพระราชทาน พระราช
ลัญจกร ประจาํพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถาบันราชภฏั  

พ.ศ. 2547    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  ซ่ึงส่งผลให้สถาบนัราชภัฏมหาสารคาม เปล่ียนสถานะเป็น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตัง้แต่วันที ่ 15  มิถนุายน  2547  จนถึงปจัจบุนั 
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3. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

 
3.1   ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ของแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  

       ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดําเนินภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารจัดการตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ มีผลการดําเนินงานด้านต่างๆ  ในช่วงปี พ.ศ. 2555–2558 ดังนี้ 
 

3.1.1 ด้านการจัดการศึกษา 
    1) ผู้สําเรจ็การศึกษา 

ตั้งแต่ปกีารศึกษา  2554 – 2557  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มีผู้สําเร็จ
การศึกษาเปน็ จํานวน 17,265 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี  14,754 คน  ระดับประกาศนียบัตร
415 คน  ระดับปริญญาโท  1,797 คน  และระดับปริญญาเอก  299  คน  รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่  1  แสดงจํานวนผู้สําเรจ็การศึกษา ปกีารศึกษา 2554 - 2557 

ระดับการศึกษา 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา/ปีการศึกษา (คน) 

2554 2555 2556 2557 รวม 
 1. ปริญญาตร ี 2,097 2,408 3,980 6,269 14,754

 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 98 1 280 36 415

 3. ปริญญาโท 345 379 307 766 1,797

 4. ปริญญาเอก 7 87 81 124 299

รวมทั้งสิ้น 2,547 2,875 4,648 7,195 17,265
(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ประจําปกีารศึกษา 2554-2557) 

 
    2) นักศึกษาใหม่ 

ในช่วงปีการศึกษา 2555–2558  มีนกัศึกษาเข้าใหม่มากที่สุดในปีการศึกษา 2555  

ทั้งส้ิน 8,347 คน รองลงมาคือปกีารศึกษา 2557 จํานวน  7,223  คน  และน้อยทีสุ่ดในปกีารศึกษา 

2558 คือมีจาํนวน  5,759 คน รายละเอียด ดังนี้ 
 

 



8 8 
  
ตารางที ่ 2  แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555-2558 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาใหม่/ปีการศึกษา(คน) 

2555 2556 2557 2558
 1. ปริญญาตร ี 6,624 6,458 6,514 5,140

 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 333 36 233 217

 3. ปริญญาโท 1,018 388 360 290

 4. ปริญญาเอก 372 81 116 112

รวมทั้งหมด 8,347 6,963 7,223 5,759
(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ประจาํปกีารศึกษา 2555-2558  *รวมภาคสมทบ) 

 

    3) นักศึกษาคงอยู่ 
ภาพรวมของนกัศึกษาคงอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 

2555–2558 มีนกัศึกษาคงอยู่มากที่สุดในปกีารศึกษา 2556  ทั้งสิ้น 23,793  คน รองลงมาคือปี
การศึกษา 2558 จํานวน  21,583 คน และน้อยที่สุดในปีการศึกษา 2555 คือ มีจาํนวน  21,100 คน 

รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที ่ 3  แสดงจํานวนนักศึกษาคงอยู่ ปกีารศึกษา 2555–2558 

(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ประจําปกีารศึกษา 2555-2558 *รวมภาคสมทบ
 

1.2.2 ด้านหลักสูตรสาขาวิชา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ในทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่อง มีจาํนวนหลักสูตรสาขาวิชาเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งส้ิน 119 หลักสูตรสาขาวิชา
เพิ่มข้ึนมากกว่า ปีการศึกษา 2555 จํานวน  31 หลักสูตรสาขาวิชา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสนองตอบความ
ต้องการของสังคมรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาคงอยู่/ปีการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 
1. ปริญญาตร ี 19,722 22,434 19,564 18,696

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 820 1,940 

3. ปริญญาโท 1,089 1,096 668 681 

4. ปริญญาเอก 289 263 309 266 

รวมทั้งหมด 21,100 23,793 21,361 21,583
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ตารางที ่ 4  แสดงจาํนวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2555–2558 

ระดับการศึกษา 
จํานวนหลักสูตร/ปีการศึกษา  (สาขาวิชา) 

2555 2556 2557 2558
 1. ปริญญาตร ี 70 76 76 89 

 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 1 1 1 

 3. ปริญญาโท 10 13 13 17 

 4. ปริญญาเอก 7 8 8 13 

รวมทั้งหมด 88 98 98 120 
(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ประจําปกีารศึกษา 2555-2558) 

 

1.2.3 ด้านบุคลากร 
1) บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากรทั้งส้ิน
จํานวน  939  คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 ซ่ึงเป็นช่วงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) มีจํานวน 1,011 คน  เพ่ิมข้ึนมากกว่าปีการศึกษา 2555 

จํานวน 72 คน  เป็นสัดส่วนการที่เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ขยายตัวในการจัดการศึกษา 

รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที ่ 5  แสดงจาํนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา2555–2558 

ประเภท 
จํานวนบุคลากรทั้งหมด/ปีการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558
 1. ข้าราชการพลเรือน 173 162 159 147

 2. ลูกจ้างประจํา 19 18 18 15 

 3. พนง.งบประมาณแผ่นดิน 246 261 260 257

 4. พนง.งบประมาณเงินรายได้ 457 462 500 548

 5. พนักงานราชการ 41 37 38 38 

 6. ลูกจ้างชาวต่างชาติ 3 5 9 6 

รวมทั้งหมด 939 945 984 1,011
(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ประจําปกีารศึกษา 2555-2558) 
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    1.1) บุคลากรสายการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากรสายการ

สอนทั้งส้ินจํานวน 571 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 ซ่ึงเป็นช่วงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559  มีจํานวน 591 คน เพ่ิมข้ึนจํานวน 20 คน  

รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่  6  แสดงจาํนวนบุคลากรสายการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ปกีารศึกษา 2555–2558 

ประเภท 
จํานวนบุคลากรสายการสอน/ปีการศึกษา (คน)
2555 2556 2557 2558

 1. ข้าราชการพลเรือน 159 148 145 134

 2. พนง.งบประมาณแผ่นดิน 161 173 175 174

 3. พนง.งบประมาณเงินรายได้ 248 239 274 279

 4. ลูกจ้างชาวต่างชาติ 3 5 5 4 

รวมทั้งหมด 571 565 599 591
(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ประจําปกีารศึกษา 2555-2558) 

 

1.1.1) บคุลากรสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บุคลากรสายสอน   

มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 13 คน มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

76 คน  อาจารย์ 482 คน  ปีการศึกษา 2556 มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 16 คน   

มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 74 คน อาจารย์ 475 คน  ปีการศึกษา 2557           

มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 15 คน มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

77 คน  อาจารย์ 507 คน   ปีการศึกษา 2558   มีตําแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์ 20 คน 

มีตําแหน่งทางวิชาการระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ 96 คน  อาจารย์ 475 คนบุคลากรสายสอนมีแนวโน้ม
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน  รายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ กระบวนการจัดทําแผน 12 เลมใหญ
 

 

ที่ วาง หนา 10 

 
 ที่ วาง หนา 12 
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ตารางที ่ 7   แสดงจํานวนบุคลากรสายการสอนของมหาวิทยาลัยฯ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

ปีการศึกษา 2555–2558 

 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวนบุคลากรสายการสอน/ปีการศึกษา (คน)
2555 2556 2557 2558

1. รองศาสตราจารย์ 13 16 15 20

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 76 74 77 96

3. อาจารย์ 482 475 507 475

รวมทั้งหมด 571 565 599 591
(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ประจําปกีารศึกษา 2555-2558) 

 

1.2) บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากรสาย

สนับสนุนทั้งส้ินจํานวน 368 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 ซ่ึงเป็นช่วงแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559  มีจํานวน 420 คน เพิ่มข้ึนจํานวนทั้งส้ิน 

52 คน และมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องทกุปี รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่  8  แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ปกีารศึกษา 2555–2558 

ประเภท 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน/ปีการศึกษา (คน)
2555 2556 2557 2558

 1. ข้าราชการพลเรือน 14 14 14 13 

 2. ลูกจ้างประจํา 19 18 18 14 

 3. พนง.งบประมาณแผ่นดิน 85 88 85 83 

 4. พนง.งบประมาณเงินรายได้ 209 223 226 270

 5. พนักงานราชการ 41 37 38 38 

 6.ลูกจ้างชาวต่างชาติ - - 4 2 

รวมทั้งหมด 368 380 385 420
(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ประจําปกีารศึกษา 2555-2558) 
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 1.2.3 ด้านงบประมาณ 

1) งบประมาณ 
การดําเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2555–2559  มหาวิทยาลัยฯ             

มีงบประมาณเพ่ือดําเนินภารกิจ รวมทั้ง ส้ิน 4,703,911,200 บาท ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2555              

มีงบประมาณ จํานวน 716,264,200 บาท ปีงบประมาณ พ .ศ . 2556  มีงบประมาณ จํานวน 

934,908,700บาท  ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2557  มี งบประมาณ  จํ านวน  927,774,400 บาท   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีงบประมาณ จํานวน 1,028,131,600 บาท  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      

มีงบประมาณ จํานวน 1,096,832,300 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่  9  แสดงจํานวนงบประมาณ จําแนกตามปงีบประมาณ และแหล่งงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
คิดเป็น
รอ้ยละ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

คิดเป็น
รอ้ยละ 

รวม 

2555 313,569,000 43.78 402,695,200 56.22 716,264,200

2556 457,091,700 48.89 477,817,000 51.11 934,908,700

2557 421,345,600 45.41 506,428,800 54.59 927,774,400

2558 478,918,200 46.58 549,213,400 53.42 1,028,131,600

2559 515,139,600 46.97 581,692,700 53.03 1,096,832,300

รวม 2,186,064,100 46.47 2,517,847,100 53.53 4,703,911,200

(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ประจําปกีารศึกษา 2555-2558) 

รูปภาพ กระบวนการจัดทําแผน 12 เลมใหญ

ที่ วาง หนา 10

 
 ที่ วาง หนา 12 

 

ที่ วาง หนา 12
 

ที่ วาง หนา 12 

ที่ วาง หนา 12
 

 

ที่ วาง หนา 12 
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1.3  ผลการดําเนนิงาน 
1.3.1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ฉบับที ่11 พ.ศ. 2555-2559 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และสรุปผล จดัทําเป็นรายงานผลการดําเนินงาน เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัย   

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 จาํแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 10 แสดงผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1   

ประเด็นยุทธศาสตร์ *ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน  

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล   

1)รอ้ยละของระดับความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 

80 85.91 80 85.18 80 84.06 85 86.80 

2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

80 83.43 82 86.60 84 81.05 90 77.67 

3) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ 

60 55.08 65 67.31 70 75 72 76.50 

  4) ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา 

80
 

70 

87
 

84 

85
 

75 

85
 

63.33 

90
 

70 

100
 

66.17 

90
 

75 

100 
 

57.47 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ *ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน  

  6) ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์
ประจาํทั้งหมด 

20 19.06 22.5 17.80 25 21.52
 

27.5 20.92 

  7) ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการตอ่จํานวน
อาจารย์ประจาํทั้งหมด 

20 17.88 30 15.3 35 16.31
 

40 17.83 

  8) จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ที่
ได้รับประกาศเกยีรติคุณ ยกย่อง ใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวลัทางวิชาการ หรือ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ 

7 4 8 2 9 10 10 14 

  9) จํานวนหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้น 5 2 7 15 9 11 11 21 
  10) จาํนวนหลักสูตรที่เปิดสอนสําหรับ

บุคลากรประจําการและประชาชนทั่วไป 
11) จํานวนผู้พิการ และผู้มี
ความสามารถพิเศษที่ได้รบัการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 
12) จํานวนกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาด้านการกีฬา และ
นันทนาการทั้งหมด 

11
 

10 
 
 
5 

5
 

33 
 
 
4 

12
 

11 
 
 

10 

10
 

33 
 
 
7 

13
 

30 
 
 

15 

26
 

29 
 
 

15 

14
 

35 
 
 

20 

31 
 

41 
 
 

22 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ *ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน  

  13) ระดับความสําเร็จของการ 
เสริมสร้างความเข้มแขง็ของวิชาชีพครู 
และประสทิธิผลของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3 3 4 4 4 5 5 5 

  14) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รบัการ
รบัรองจากสถาบนัวิชาชีพต่อหลักสูตร
ทางด้านครุศาสตร์ 

80 75 85 75 100 100 100 100 

จากตารางที่ 10 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  มหาวิทยาลยัได้ดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล   มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น  14  ตัวชี้วัด   

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตัวชี้วัดที่บรรลเุป้าหมาย จาํนวน  6  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย  
จาํนวน  8  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 57.14  

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่บรรลเุป้าหมาย จาํนวน  7  ตัวชี้วัด คดิเป็นรอ้ยละ 50.00  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย  
จาํนวน  7  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 50.00  

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตัวชี้วัดที่บรรลเุป้าหมาย จาํนวน  9  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.29  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย  
จาํนวน  5  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 35.71   

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตัวชี้วัดที่บรรลเุป้าหมาย จาํนวน  11  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 78.57  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย  
จาํนวน  3  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 21.43   
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ตารางที่ 11 แสดงผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน  

2. วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนท้องถิ่น
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

1) รอ้ยละของโครงการวิจัย/ งาน
สร้างสรรค ์ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณต่อโครงการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

80 80 85 26.19 40 60 45 50.11 

2) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

10 5 10 63.40 3 3 3.5 4.51 

3) ร้อยละของอาจารย์ประจาํและ/
หรือนักวิจัยประจําที่ทําวิจัยต่ออาจารย์
ประจาํและ/หรือนักวิจัยทั้งหมด 

80 31.69 85 32.38 50 50.17
 

55 45.32 

4) ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชนอ์ย่างชัดเจนต่ออาจารย์
ประจาํและ/หรือนักวิจัยประจํา 

20 4 25 19.11 20 17.88 25 29.69 

5) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบัการจดลิขสิทธิ์หรือ
อนุสทิธิบัตรหรอืสิทธิบัตร 
 
 

2 4 3 2 4 26 5 24 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน  

  6) ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

20 4 25 33.62 30 39.76 35 19.54 

  7) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอ้มูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

20 - 25 2.30 2.50 7.81 3 33.83 

จากตารางที่ 11 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  มหาวิทยาลยัได้ดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนทอ้งถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีตัวชี้วัด ทัง้สิ้น 7  ตัวชี้วัด   

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  2  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  จํานวน   
5  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43   

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  2  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  5  ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 71.43        

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  6  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย จํานวน  1  ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 14.29        

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  5  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  2  ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 28.57   
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ตารางที่ 12 แสดงผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  
3. บริการวิชาการ เพื่อ
เสริมสรา้งควาแข็งแกร่ง
ให้ชุมชนและท้องถิ่น 
บนพื้นฐานความรู้ 

1) ระดบัความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่เสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรอืท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

3 5 4
 

4 5 5 5 5 

2) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ
ที่ดําเนนิการต่อจํานวนโครงการบริการ
วชิาการทั้งหมดตามแผนที่ กําหนด 

80 100 85 100 90 100 95 100 

  3) ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์
จากการให้บริการวชิาการมาใช้ใน การ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

3 72.04 4
 

4 5 5 5 5 

จากตารางที่ 12 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  มหาวิทยาลยัได้ดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด   

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  3  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 100      
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  3  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 100      
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  3  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 100   
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  3  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 100   
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ตารางที่ 13 แสดงผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  
4. ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม 

1) ร้อยละของโครงการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมต่อจํานวน
โครงการด้านศิลปะและวฒันธรรม 
และสิง่แวดล้อมทั้งหมดตามแผนที่
กําหนด 

80 80 85 100 90 100 95 100 

  2) ระดับความสําเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

3 5 4 4 5 5 5 5 

  3) ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตอ่โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และสิง่แวดล้อม 
 
 

3 3 4 4 5 5 5 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  
  4) ระดับความสําเรจ็การพัฒนา

สุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  

3 5 4 4 5 5 5 4.13 

  5) ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

80 - 80 82.48 80 82.48 80 83.20 

 6) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย สี
เขียวในระดับประเทศ 

15 - 10 - 60 n/a 50 17 

จากตารางที่ 13 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  มหาวิทยาลยัได้ดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ ทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม มตีัวชี้วัดทั้งสิ้น 6  ตวัชี้วัด   

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัดที่บรรลเุป้าหมาย จาํนวน  4  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 66.66  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย จาํนวน 2  ตวัชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 33.33   

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่บรรลเุป้าหมาย จาํนวน  5  ตัวชี้วัด คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ จาํนวน  1  ตัวชี้วัด   คิดเป็น
ร้อยละ 16.67  

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตัวชี้วัดที่บรรลเุป้าหมาย จาํนวน  5  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33  ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน  จาํนวน      
1  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 16.67 

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตัวชี้วัดที่บรรลเุป้าหมาย จาํนวน  5  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33  ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน  จาํนวน      
1  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 16.66 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5   

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา่เป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน 
คา่เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน  

5. พัฒนาหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นสากล 

1) ระดบัความสําเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล 

3 4.5 3 3 4 3 4 4 

2) จาํนวนองค์กรหรือหน่วยงาน
ตา่งประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือ 

6 5 7 9 8 9 9 11 

3) ร้อยละนักศึกษาต่างชาติต่อ
นักศกึษาทั้งหมด 

1 0.1064 2 0.31 0.50 0.56 0.75 0.56 

4) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัย
ตา่งชาติตอ่อาจารย์และนักวิจยัทั้งหมด 

1 0.6186 2 1.76 2 1.73 2.5 1.53 

5) จํานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ 

2 2 3 3 4 3 5 4 

จากตารางที่ 14 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานในประเด็นยทุธศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลยัสูค่วามเปน็สากล  มีทั้งสิน้ 5 ตัวชี้วัด   
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  2  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 40.00  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จาํนวน  3 ตัวชี้วัด 

คดิเป็นร้อยละ 60.00   
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  3  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00  ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  2  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 40.00     
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  1  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 20.00  ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  4  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 80.00     
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  2  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 40.00  ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  3  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 60.00   
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ตารางที่ 15 แสดงผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 
และมีประสทิธิภาพ 

1) ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 

2) ผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.) 

3.8 4.16 3.9 4.16 4.0 4.23 4.1 4.18 

  3) ระดับความสําเรจ็ของแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

3 4 4 5 4 4 5 4 

  4) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการต่อการให้บริการ  ของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

80 86 80 76.80 80 85.20 85 84.60 
 

  5) ระดับความสําเรจ็ในการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

3 3.95 4 4.52 4 4.16 4.5 4.67 

  6) ระดับความสําเรจ็ของการบริหาร
ความเสี่ยง 

3 4 4 5 4 5 5 5 

  7) ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

3 4 4 5 4 4 5 4 

  8) ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบัติตาม
แผนจัดตั้งหน่วยงานใหม่/ยุบรวม/
ยกเลิกหน่วยงานภายใต้สภาวการณ์ที่
เปลีย่นแปลง 

3 3 4 5 4 5 5 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
  9) อัตราส่วนระหว่างเงินรายได้ต่อ

งบประมาณแผ่นดิน 
60:40 55.98:44.02 62:38 51.11:48.89 64:36 55:45 55:45  53.42:46.58 

  10) ระดบัความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 2 4
 

4 4 4 5 4 

  11) ผลการตรวจสอบและประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางของ สกอ. และ สมศ. 

4 4.5 4 4.82 4 4.88 4 3.66 

จากตารางที่ 15  พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  มหาวิทยาลยัได้ดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 11  ตัวชี้วัด   

ผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  10  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 90.91    ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  
จํานวน  1  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 9.09   

ผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  10  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 90.91    ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  
จํานวน  1  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 9.09   

ผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 11  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 100 
ผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน  6  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 54.55    ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 

จํานวน  5  ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 45.45   
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1.3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ กลไก และวิธีการ     

เพื่อจัดทํา คํารับรองในการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย         

(พ.ศ. 2546–2550) ตามข้อกําหนดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการจัดทําคํารับรองติดตามผลการปฏิบัติราชการ ในแต่ละปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) โดยมุ่งเน้นและกระตุ้นให้บคุลากรในองค์กรทกุคณะ ทุกหน่วยงาน เกิดความตระหนัก 

เห็นความสาํคัญ  มีความเข้าใจ มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ร่วมกับดําเนินการสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ให้มีความสมบรูณ์  มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดทําเป็นรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยทําการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด และประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาสถาบัน  ผลคะแนนท่ีได้จากการประเมิน
ของผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ปรากฏ ผลคะแนนและข้อเสนอแนะ 

เพื่อการปรับปรุงพัฒนาดงันี้ 
 

ตารางที่  16  แสดงผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2557 

 

คะแนนผลการประเมินรายมิติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557
 1. ด้านประสิทธิผล 3.7794 3.0826 4.3285 4.4374

 2. ด้านคุณภาพ 4.9093 5.0000 4.5610 4.5230

 3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ 1.7015 2.4011 2.8362 1.0000

 4. ด้านพัฒนาสถาบัน 4.5945 4.4587 5.0000 4.9000

คะแนนรวมทุกมิต ิ 3.7462 3.7356 4.4314 4.1820
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพฒันาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก.พ.ร. 
1. ขาดกระบวนการทบทวนแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ขาดกระบวนการทบทวนและวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่จาํเป็นในการสนบัสนนุการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการ  และฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สร้างคุณค่า 

3. ขาดแนวทางการทบทวนและการจัดการระบบบริหารงานบุคคล 

4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบ  วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 

1.3.3 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ในปีการศึกษา 2554-2556 มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน 

ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือการพัฒนาองค์กรทุก ๆ ด้านให้มี
ประสิทธิภาพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้กําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตาม องค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ประกอบ ด้วยตัวบ่งช้ีจํานวน 

23 ตัวบ่งช้ี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เลือกกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี ตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบ
ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” โดยได้นําตัวบ่งช้ีทั้งหมดมาจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา  และในปีการศึกษา 2557 มีการประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 5 องค์ประกอบ ประกอบ ด้วยตัวบ่งช้ีจํานวน 13 ตัวบ่งชี้   ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินของ
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปรากฏผลคะแนนและข้อเสนอแนะดงันี้ 
 

ตารางที่  17  แสดงผลคะแนนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ  

ปีการศึกษา 2554-2557 

คะแนนผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557
 1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 5.00 5.00 -

 2. การผลิตบัณฑิต 3.91 3.75 3.52 2.79

 3. กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 3.50 5.00 5.00 -

 4. การวิจัย 3.45 4.14 4.22 4.45

 5. การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 5.00

 6. การทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00

 1.3.3 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  ในปการศึกษา 2554-2556 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการประกันคุณภาพ 

การศึกษาใน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อการพฒันาองคกรทกุ ๆ  ดานใหมี
ประสิทธิภาพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการตาม องคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ ประกอบ ดวยตัวบงชี้จํานวน 23 ตัวบงชี้ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลือกกลุมสถาบัน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี ตัวบงชี้ตาม
อตัลกัษณของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และตัวบงชีข้ององคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถาน
ศึกษา 3 ดี (3D)” โดยไดนําตัวบงชี้ทั้งหมดมาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองทุก
ปการศึกษา และในปการศึกษา 2557 มีการประเมินตามองคประกอบคณุภาพ 5 องคประกอบ ประกอบ 
ดวยตัวบงชี้จํานวน 13 ตัวบงชี้  ผลคะแนนที่ไดจากการประเมินของผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปรากฏผลคะแนนและขอเสนอแนะดังนี้
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คะแนนผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557
 7. การบริหารและการจัดการ 4.83 4.49 4.80 3.46

8. การเงินและงบประมาณ 4.00 5.00 5.00 -

 9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 4.75 4.74 4.76 -

10. องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 

ดี” (3D) 

5.00 5.00 5.00 -

11. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 4.92 4.92 4.92 -

12. องค์ประกอบของสาํนักงาน ก.พ.ร. 3.13 3.37 3.81 -

คะแนนรวมทุกองคป์ระกอบ 4.37 4.45 4.45 3.67
(ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปกีารศึกษา 2554-2557) 

* ปีการศึกษา 2558 มีการประเมิน 5 องค์ประกอบ 

 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินภายใน 2557 
จุดแด่น/แนวทางเสริม 

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้การสําคัญกับการกํากับ
ติดตาม การพัฒนาผลงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยในการย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ อย่างใกล้ชิด และเป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการมีการย่ืนขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

2. มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีการสนับสนุนงบประมาณทุกคณะในการจัดทําวารสารวิชาการ 

4. มีการจดลิขสิทธิ ์37 เรื่อง 
5. มีการสนับสนุนการวิจยัที่ต่อเนื่องครอบคลุมทุกคณะ 

6. มีงบประมาณ สนบัสนนุการเผยแพร่บทความวิจัย 

7. มีเงินสนบัสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สูง  เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า  กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเงินวิจัยเฉล่ีย 79,723 บาท/คน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีเงินวิจัยเฉลีย่  37,898  บาท/คน 

8. จากผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยฯ ชุมชนกุดรังได้รับการส่งเสริมการ
ให้ความรู้/คําแนะนําจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยฯ 

เข้าไปในชุมชน ปี พ.ศ. 2554 ทําให้ชุมชนมีกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตดีข้ึน ส่งผลให้
ชุมชน มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการดําเนินงานส่งเสริม
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ในเชิงพาณิชย์  ผลิตภัณฑ์ชุมชนในการผลิตของใช้ เช่น น้ํายาล้างจาน แชมพู ยาสระผม ให้เป็นแบบของ
กุดรัง สร้างรายได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

9. มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานระดับคณะ/สํานักต่างๆ มีส่วนร่วมจัดทําระบบและ
กลไกทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนพัฒนาย่อยที่ระดับหลักสูตร  ซ่ึงส่งผลให้การ
ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมองมหาวิทยาลัยในระดับดี  

 

จุดที่ควรพฒันา/แนวทางแก้ไข 
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 106 หลักสูตร มีจํานวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 

จํานวน 67 หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 63.21 และไม่ผ่านการประเมิน จํานวน 39 หลักสูตร คิดเป็น ร้อย
ละ 36.79 ดังนั้นผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร  ควรให้ความสําคัญใน
การร่วมกันกําหนดแผนงานและแนวทางการดําเนินงานตลอดจนผลักดันให้การดําเนินการของทุก
หลักสูตรผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) และมีพัฒนาการของการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีข้ึนในวงรอบถัดไป 

2. การกําหนดระบบและกลไก โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 

อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  องค์ประกอบที่ 6  

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร ทําให้การประเมิน
กระบวนการภายใต้ระบบและกลไกไม่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่สามารถทําให้เกิดการนําผลการประเมิน
กระบวนงานภายใต้ระบบและกลไกไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินได้ 

ดังนั้น ผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร ควรผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไก
ตลอดจนกระบวนการดําเนินงานภายใต้ระบบและกลไกการประเมินกระบวนการและการนําผลการ
ประเมินกระบวนการให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

3. ผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร ควรผลักดันให้หลักสูตรที่ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรการประชุมคณาจารย์ประจําหลักสูตร ตลอดจนภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้การดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นเสร็จส้ินและ
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยเร็ว 

4. ผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร ควรพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม 

มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 จากคณาจารย์ในแต่ละคณะ/หลักสูตร ให้มีการส่ง มคอ. ดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบเวลาของเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ อีกทั้งระบบและกลไกดังกล่าวควร
สามารถตรวจสอบได้ถึง วัน/เดือน/ป ีที่อาจารย์แต่ละท่านจัดส่ง มคอ. ดังกล่าวด้วย 

5. การเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ในอนาคต มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรและเปิด
หลักสูตรที่สามารถเล้ียงตนเองได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งควรพิจารณาถึงจํานวน
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หลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสัดส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัย/คณะ
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่
ละหลักสูตรได้ 

6. คณบดี/ประธานหลักสูตร ควรมีการผลักดันให้เกิดการเทียบเคียง-แข่งดี (Benchmarking)                    

ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับหลักสูตรประเภทเดียวกันที่เป็นหลักสูตร                 

ที่ดีกว่านํามาเทียบเคียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดีข้ึน มีความสามารถ              

ในเชิงการแข่งขัน (Competitiveness) มากยิ่งข้ึน 

7. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีการผลักดันและเร่งรัดให้คณะที่ยังไม่มีอาจารย์ประจําสถาบันที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ได้เร่งดําเนินการให้คณะ/หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตร/คณะมีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึน 

8. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะควรร่วมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้แต่ละคณะ
หลักสูตรได้เร่งรัดให้คณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม
ไม่เกินจากกรอบของระเบียบและข้อบังคับที่อนุญาต โดยอาจจัดทําเป็นแผน IDP (Individual Development 

plan) รายบุคคลจําแนกแต่ละคณะ ในการกํากับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและด้านการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

9. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ ควรมีแนวทางและการดําเนินงานในการกระตุ้นและผลักดันให้
คณาจารย์ของแต่ละคณะ/หลักสูตรเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเองโดยศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกเพิ่มมากข้ึน 

10. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีเพียง 114.5 คน จากจํานวน
อาจารย์ประจําสถาบันทั้งส้ิน 585 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57 ซ่ึงถือว่ายังมีจํานวนไม่มาก ดังนั้นผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยควรมีแผนและเร่งรัดการดําเนินการตามแผนฯ ในการผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

11. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะควรจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการที่ต่อเนื่อง และเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจความมุ่งมั่น 

และแรงจงูใจให้กับคณาจารย์ในการพัฒนาผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้อย่างแท้จริง 

12. สร้างความรู้และความเข้าใจกบัเจ้าหน้าทีใ่นการติดตามประเมินผลโครงการท้ังด้านคณุภาพ
และการจัดบริการโครงการ  เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลคุณภาพโครงการตามวตัถปุระสงค์
ของแผนปฏิบัติการ 

13. ควรให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านการจัดทําโครงการและการประเมินโครงการตาม
กระบวนการ PDCA ร่วมทั้งการจัดทําแผนกิจกรรม และแนวทางการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและแผนปฏิบัติการ 

14. ควรมีระบบการรายงานผลที่ครอบคลมุทุกคณะ 
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15. ผลงานวิจัยที่นาํไปใช้ประโยชน์ต้องมีรปูภาพกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

16. ไม่มีการแจกแจงงบประมาณภายนอกให้สามารถตรวจสอบได้ 

 17. ส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัย ได้รบัทนุวิจัยจากภายนอกเพิม่มากข้ึน 

18. สนับสนนุนักวิจยัรุ่นใหม่อย่างต่อเนือ่ง 
19. ควรส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัย ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน

วารสารวิชาการทีไ่ด้รบัรองคุณภาพในฐานข้อมูลระดบัชาติ/นานาชาติ 
20. มีระบบกลไกทีส่ง่เสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสูต่าํแหน่งทางวิชาการ 

21. การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามที่คณะกรรมการประเมินให้ข้อเสนอไว้ใน 

ปีการศึกษา 2556 ยังไม่ปรากฏผลชัดเจน 

22. ควรมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ครบถ้วนทั้งที่มาของรายรับและรายจ่ายที่
สอดคล้องกบัปัจจัยที่เปล่ียนแปลงในแต่ละปีงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

23. ควรมีการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง เพื่อเป็น
การตรวจสอบที่ระดับความเสี่ยงได้ลดลงจากเดิม 

24. การติดตามผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาบุคลากรควรวัดให้ชัดเจนและ
สะท้อนกับการเปล่ียนแปลงเมื่อดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 

25. ควรปรับปรุงการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยบนข้อมูลระดบัหลักสูตรให้ชัดเจนมากข้ึน 

26. ควรกํากบัติดตามการประกนัคุณภาพระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบเวลาที่กําหนด 

27. ควรพิจารณาปรบัปรุงระบบและกลไกให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ปจัจบุัน 

 
1.3.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือการพัฒนาองค์กรทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพ ตามที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ได้ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะผู้ประเมินภายนอก
ได้ศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง  การสัมภาษณ์ การเยี่ยมหน่วยงาน และประเมินตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพของ สมศ. รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยและคณะวิชา  ทั้งน้ี คณะผู้ประเมินภายนอกได้ดําเนินการตรวจ
เยี่ยมและประเมินคุณภาพ โดยประเมินแบบกัลยาณมิตรตามสภาพจริงของมหาวิทยาลัย และพิจารณา
ข้อมูลผลดําเนินการ พร้อมทั้งนําเสนอผลการประเมินด้วยวาจาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแก่
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการจดัการเรียนการสอน
เพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และการอุดมศึกษาต่อไป ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินของ     
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ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะรอบที่ผ่านมา 

(ระบุผลทั้งรอบ 2 และรอบ 3)  ดังนี้ 
 

1.3.4.1 ผลการประเมินรอบ 2 และขอ้เสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ 
    จาการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทั้งการเยี่ยมชมสภาพจริง  
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ เมือ่นําผลสรุปการประเมินมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การรบัรอง
มาตรฐานคณุภาพ สมศ. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
  ในภาพรวมของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พบว่า มีคะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากการประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ํา การประเมินอิง
พัฒนาการและการประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น 2.87 

คะแนน จัดอยู่ในระดับ  “พอใช้” อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินสงูสุด คือ 3.84 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ได้คะแนนน้อยที่สุด 

คือ 2.50 คะแนน 

   มาตรฐานที่  2  มาตรฐานด้านการวิจัย  และงานสร้างสรรค์ 
    เมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบว่า  มาตรฐานที่  2  ด้านงานวิจัย  และงานสร้างสรรค์
นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉล่ียถ่วงน้ําหนักจากการประเมินอิงเกณฑ์
มาตรฐานข้ันต่ํา คะแนนการประเมินอิงพัฒนาการ  และการประเมินประสิทธิผลตามแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็น  3.60  คะแนน  จัดอยู่ในระดับ “ดี”  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในระดับ
กลุ่มสาขาวิชา  พบว่า  กลุ่มสาขาครุศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคะแนนการประเมินสูงที่สุด  คือ  4.20  

คะแนน  ส่วนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพมีคะแนนน้อยที่สุดคือ  2.00  คะแนน 

   มาตรฐานที่  3  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
    เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมาตรฐานด้านการบริการวิชาการสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม  พบว่า  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจาก
การประเมิน อิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ํา  การประเมินอิงพัฒนาการ  และการประเมินประสิทธิผลตาม
แผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็น  4.29  คะแนน  จัดอยู่ในระดับ  “ดี”  เมื่อพิจารณาใน
ระดับกลุ่มสาขาวิชา  พบว่า  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์  มีคะแนนการประเมนสูงสุด  คือ  4.87  ส่วน
กลุ่มสาขาวิชาที่มีคะแนนประเมินน้อยที่สุด  คือ  กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจ  คิดเป็นคะแนน  3.46 

   มาตรฐานที่  4  มาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  พบว่า  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉล่ียถ่วงน้ําหนักจากการประเมินอิงเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ํ า    การประเมินอิงพัฒนาการ   และการประเมินประสิทธิผลตามแผนของ     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็น  5.00  คะแนน  จัดอยู่ในระดับ  “ดีมาก”  โดยเม่ือพิจารณา
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  พบว่า  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคะแนนการประเมินสูง
ที่สุด  คือ 5.00  คะแนน  ส่วนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพมีคะแนนประเมินน้อยที่สุด  คือ  

2.00  คะแนน 

   มาตรฐานที่  5  มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบคุลากร 
    ในภาพรวมของมาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบัน  และบุคลากร  พบว่า  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัจากการประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ํา  การ
ประเมินอิงพัฒนาการ  และการประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เป็น  3.54  จัดอยู่ในระดับ  “ดี”  และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชา  พบว่ากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ 
มีคะแนนสูงสุด  คือ  4.18  คะแนน  ส่วนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีคะแนนการประเมินน้อยที่สุด 

คือ  3.81  คะแนน 

 

  มาตรฐานที่  6  มาตรฐานด้านหลักสตูรและการเรียนการสอน 
    เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมาตรฐานด้านมาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน  พบว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉล่ียถ่วงน้ําหนักจากการประเมินอิง
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ํา   การประเมินอิงพัฒนาการ  และการประเมินประสิทธิผลตามแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็น  3.89  คะแนน  จัดอยู่ในระดับ  “ดี”  โดยเมื่อพิจารณาจําแนก
ตามกลุ่มสาขาวิชา  พบว่า  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์มีคะแนนการประเมินสูงที่สุด  คือ  4.55  คะแนน  

ส่วนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  มีคะแนนประเมินน้อยที่สุด  คือ  3.56  คะแนน 

 

  มาตรฐานที่  7  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมาตรฐานด้านมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พบว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉล่ียถ่วงน้ําหนักจากการ
ประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ํา การประเมินอิงพัฒนาการ  และการประเมินประสิทธิผลตามแผน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็น  5.00  คะแนน  จัดอยู่ในระดับ  “ดีมาก”  โดยที่ทุกกลุ่ม
สาขาวิชาได้คะแนนการประเมินในมาตรฐานนี้สูงที่สุด คือ 5.00  ยกเว้นกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

และกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้คะแนน  4.50 

 

1.3.4.2 ผลการประเมินรอบ 3 และขอ้เสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ  
จากการประเมินคุณภาพภายนอก คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ทําการ

พัฒนาผลการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพทีดียิ่งข้ึนทั้งของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดังนี้ 
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ด้านคุณภาพบณัฑิต  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนนผล

ประเมิน 4.37 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ คะแนนผลประเมิน  4.41 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนนผลประเมิน  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนนผลประเมิน  2.50 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งช้ีที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คะแนนผลประเมิน 4.09 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ คะแนนผลประเมิน  4.84 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ คะแนนผลประเมิน  3.09 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน  และการวิจัย คะแนนผลประเมิน 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก คะแนน
ผลประเมิน 5.00 

ด้านการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ีที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนผลประเมิน 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนผลประเมิน 5.00 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน คะแนนผลประเมิน 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนนผลประเมิน 3.95 

ตัวบ่งช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ คะแนนผลประเมิน 2.14 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งช้ีที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนนผลประเมิน 4.35 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งช้ีที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน  

ตัวบ่งช้ีที่ 16.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ คะแนนผลประเมิน 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนนผลประเมิน 4.46 
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ตัวบ่งช้ีที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

คะแนนผลประเมิน 5.00 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  
ตวับ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ  

ตวับ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที ่1 ภายในสถาบนั 

คะแนนผลประเมิน 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกนั หรือแก้ปญัหาของสังคมในประเด็นที ่2 ภายนอกสถาบัน 

คะแนนผลประเมิน 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตวับ่งชี้ คะแนนผลประเมิน 4.41 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีจาํนวนคณะทีร่บัการประเมินจํานวน 7  คณะ  

(2) คณะทีไ่ด้รับรองมาตรฐานคณุภาพจํานวน 7 คณะ   

(3) ผลประเมินระดบัสถาบนัได้รับคะแนนเฉล่ีย 4.41 ระดับคณุภาพ ระดับดี แสดงว่า
สถาบันได้รบัการรับรอง มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ ผลการประเมินรอบ 3 
1. ควรมีการส่งเสริมและจัดทําแผนพฒันาบุคลากรอย่างเปน็รปูธรรมและต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มคณุวุฒิคณาจารย์ระดับปริญญาเอก  

2. ควรดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาการสร้างผลงานวิจัย การเผยแพร่บทความวิจัย  

รวมถึงการเขียนบทความวิชาการและตํารา หรือหนังสือ โดยให้อาจารย์แต่ละคนกําหนดเป้าหมายการ
สร้างผลงานทางวิชาการของตนเอง และควรมีแรงจูงใจเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่คณาจารย์ 

3. ควรบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ให้มีความเป็นระเบียบ ความสะอาด และพร้อมใช้สอย 

และจัดพ้ืนที่สําหรับการเรียนรู้ให้กับนักศึกษานอกห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

4. ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และความเพียงพอของอุปกรณ์ และ
ความพร้อมใช้ของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเปน็แหล่งสนับสนุนการเรียนรู ้

5. ควรเน้นให้มีการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ยังขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และควรเพ่ิมรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายในที่รับรองโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ไว้ในส่วนของภาคผนวกด้วย 
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ส่วนที ่2 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยทุธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2559-2560 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้จัดท าขึ้นโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)  

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสังคมโลกเป็นการวิเคราะห์กรอบทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง และแนวโน้มด้านต่างๆ ของโลก อาทิ การเพิ่ มขึ้นของประชากรโลกที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะวิกฤตทางด้านน้ า อาหาร พลังงาน 
ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านน้ า อาหาร พลังงานของโลก การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนซึ่ง
หมายถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิด    การเคลื่อนย้ายแรงงาน การค้าเสรี เป็นต้น           
ซึ่งประเด็นส าคัญเหล่านี้มีความส าคัญในการก าหนดทิศทางการศึกษาและการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในประเทศนั้นได้วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ 

ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
นโยบายรัฐบาล  ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
จ านวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้บริหารคณะ วิชา ศูนย์ สถาบัน ส านัก (2) กลุ่มผู้อ านวยการ/
เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน ส านัก (3) กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และ
ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาและศิษย์เก่า (4) กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  
(5) กลุ่มคณะกรรมการพิจารณาที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยฯ และนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2558-2562) ที่ก าหนดขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งผลจาก 

การวิเคราะห์ได้น ามาก าหนดแผนและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 5 ปี ข้างหน้า จากการ
วิเคราะหข์้อมูลสรุปได้ ดังนี ้
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1. ปัจจัยส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) เป็นช่วงเวลาที่

มหาวิทยาลัยจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ พร้อมทั้งประเมินศั กยภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพรอ้มและจัดท าแผนที่สอดรับกับปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้  

 

1.1 บริบทใหม่ของโลกใน 20 ปีข้างหน้า  
สถานการณโ์ลกเป็นประเด็นที่ทุกประเทศตอ้งตระหนักและให้ความส าคัญ เนื่องจากปัจจัย

ต่างๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของประชาคมโลก ซึ่งประกอบด้วย การเกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
ก่อการรา้ย   สรุปได้ดังนี ้ 

 

การเกิดประชาคมอาเซียน 
ประเทศสมาชิก “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จ านวน 10 ประเทศ 

หรอื “อาเซียน” มีเปูาหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ประกอบด้วย
สามด้านหลัก ได้แก่  

1) ประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)  

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)  
การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อน ท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถน าจุดแข็งของ 
แต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต ส่งออก และ
บริการ ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากขึ้น นอกจากนี้การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้างอ านาจการ
ต่อรองในเวทีตา่งๆ มากขึ้น รวมถึงการท าขอ้ตกลงกับกลุ่มพันธมิตรของอาเซียน อาเซียนบวกสาม และ
อาเซียนบวกหก ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักร
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพแล้ว 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก     
ช่างส ารวจ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน เป็นต้น  (ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวง          
การตา่งประเทศ) 

การเพิ่มขึ้นของประชากรและประชากรผู้สูงอายุของโลก 
โลกก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเข้าสู่โลกแห่งผู้สูงวัย   

โดยประชากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีประชากรทั่วโลกทั้งสิ้นประมาณ 7.65 
พันล้านคน และในปี พ.ศ. 2593 องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าจะมีประชากรโลก รวมทั้งสิ้น
สูงถึง 8.32 พันล้านคน โดยทวีปเอเชียยังคงเป็นทวีปที่มีสัดส่วนประชากรโลกมากที่สุด ขณะเดียวกัน 
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกก็เพิ่มสูงขึ้นและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จากการคาดการณ์แนวโน้ม
อายุขัยเฉลี่ยในอนาคตพบว่า ในช่วงปี 2593 ประชากรโลกจะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 75.6 ปี (ปี พ.ศ. 
2553 มีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 67.6 ปี) โดยประชากรเพศชายจะมีอายุขัยเฉลี่ย 73.3 ปี ต่ ากว่าประชากร
เพศหญิง ซึ่งจะมีอายุขัยเฉลี่ย 77.9 ปี และในปี พ.ศ. 2593 โลกจะมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กอยู่เพียง
ร้อยละ 20.87 แตใ่นทางตรงกันข้ามจะมีประชากรวัยสูงอายุร้อยละ 22.23 ท าให้กลุ่มผู้สูงวัยกลายเป็น
ประชากรที่มีกลุ่มใหญ่ในสังคมมากกว่าวัยเด็ก (ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหดิล) 

 

ความมั่นคงด้านทรัพยากรอาหาร พลังงาน น้ า และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

น้ า อาหาร และพลังงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์  รวมทั้งในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปัจจุบัน ช่องว่างในการเข้าถึงทรัพยากรน้ า อาหาร และ
พลังงานระหว่างคนในสังคมมีมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งยังมีแนวโน้มที่ช่องว่างนี้
จะกว้างขึ้นอีก เนื่องจาก การเพิ่มจ านวนขึ้นของประชากร ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ในปี  พ.ศ. 2593 
ประชากรโลกจะมีจ านวนรวมทั้งสิน้สูงถึง 8.32 พันล้านคน ขณะเดียวกัน ชุมชนเมืองก็จะมีการขยายตัว
กันเพิ่มมากขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผา่นมาวิกฤตอาหารได้เกิดขึ้นในหลายประเทศ สร้างความวิตกกังวลต่อ
สถานการณ์อาหารโลก โดยมองว่าในอนาคตโลกอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตการขาดแคลนพืช
อาหารและพืชพลังงาน รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรน้ าและพลังงาน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศของโลกได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาภาคการเกษตร และ การพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ ที่ส าคัญของโลกด้วยเช่นกัน 

1.2 ปัจจัยภายในประเทศไทย  
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ กับกระแสโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย    

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสรุปได้ดังนี ้ 
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ประชากรไทยได้เพิ่มช้าลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจากอัตราเกิด

แตล่ะปีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอัตราเพิ่มประชากรของประเทศไทยอยู่ที่เพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น 
ทั้งยังมีแนวโน้มว่าอัตราเพิ่มประชากรนี้จะลดต่ าลงไปอีกจนเหลือร้อยละ 0 ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า 
หลังจากนั้นอาจลดลงถึงขัน้ติดลบก็เป็นได้ แม้วา่ขนาดประชากรไทยค่อนข้างจะคงตัวอยู่ที่ประมาณ 65 
ล้านคน แต่โครงสรา้งอายุของประชากรก าลังเปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อปี พ.ศ. 2503 ประชากร อายุ 65 
ปีขึ้นไป มอียู่ไม่ถึงรอ้ยละ 3 ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรสูงอายุกลุ่มนี้มีมากถึงร้อยละ 7.9 หรือมีจ านวน
ประมาณ 5 ล้านคน ประชากรวัยเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ซึ่งเคยมีอยู่มากถึงร้อยละ 40  (ในปี พ.ศ. 2503) 
ได้ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียงประมาณร้อยละ 20 (ในปี พ.ศ. 2553) ในอนาคตคาดการณ์ว่า ประชากร
อายุ 65 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 23 ซึ่งเป็นการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ เหตุการณ์
ดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยาย
ตลาดสินค้าและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ การศึกษาหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมใน 
การรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหาจ านวนแรงงานที่จะขยายตัว 
ช้าลงและมีจ านวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
(ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) 

 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนับจากนี้ไปจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของ “การ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)” มีการเติบโตอย่างมั่นคงบนรากฐานวัฒนธรรมอันดีงาม 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ Creative Economy เป็นพลังขับเคลื่อนที่สามารถสร้าง
ความส าเร็จจนเป็น  ที่ยอมรับของตลาดโลก สามารถสร้างความแปลกใหม่และความแตกต่างที่สะท้อน
ให้เห็นถึง “ความเป็นไทยในรูปแบบสากล” ภายใต้กรอบของมิติดังต่อไปนี้  (ที่มา : ณรงค์ชัย อัคร
เศรณี : กระตุกต่อมคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค ์เล่ม 3, 2555) 

 การสร้างความมั่นคง (Going Secure) ให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยปรับโครงสร้างการ
ผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพและข้อจ ากัดของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับภาค
เกษตรและบริการมากขึ้น ในสาขาที่โดดเด่นมากๆ เช่น การท่องเที่ยว บริการทาง
การแพทย์ สมุนไพร เป็นต้น ด้วยการสร้าง Value Creation เพื่อผลักดันให้ SMEs ไทย
เติบโตอย่างมคีุณภาพและได้มาตรฐาน 

 สร้างการเติบโตบนรากฐานวัฒนธรรมอันดีงาม (Going Cultural) ไปใช้ประโยชน์ใน   
การพัฒนาเศรษฐกิจ ผสมผสานกันอย่างลงตัว ด้วยความสร้างสรรค์ 
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 ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Going Green) โดยการน าเอาองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการผลิตอย่างเหมาะสม กลมกลืน และสมดุลกับ  
วิถีธรรมชาติ เป็น Green Economy และ Low Carbon Society 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท าแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มี กรอบแนวคิดและหลักการ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิด       
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้
(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข ตามกรอบวิสัยทัศนแ์ละเปูาหมายดังนี้ 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
1. กรอบวิสัยทัศนแ์ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้ 
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอ้มน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategic Positioning) 

เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 
สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มกีารกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 

Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 
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3. เปูาหมาย 

3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 

(2) ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศตอ่หัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติตอ่หัว  
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึน้เป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร ์ 
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร ์สรอ.) ต่อคนตอ่ปี 

(3) ผลติภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน 

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5   

ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหส้นับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศและการสร้าง 

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 

Security) และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

(2) การศกึษาและการเรียนรูไ้ด้รับการพัฒนาคุณภาพ 

(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อตอ่การพัฒนาคน 

3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(1) การกระจายรายได้มคีวามเท่าเทียมกันมากขึ้น 

(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
3.4 การสรา้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 
การใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมอืภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
3.5 การบริหารราชการแผ่นดนิที่มีประสทิธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสว่นร่วม 

(2) ขจัดการทุจรติคอร์รัปชั่น 

(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแขง่ขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง 
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาท
หลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง   

ทั้งเชงิพาณิชย์และสาธารณะโดยใหค้วามคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา 
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ

พัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วย
เทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด 
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝมีอืแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอลพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุน
ให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา 

ต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลติ บริการและอุตสาหกรรมดิจติอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟ
ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ 
พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสรา้งพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้ับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมภิาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิตปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐม  

ที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลง สู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้าน
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อาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่
ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับ
โครงสรา้งการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่าย
ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ
แขง่ขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์
และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น สง่เสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การ
บริหารจัดการการเงิน และโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจติอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้า
การลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา
และการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณชิย์ การจัดตัง้ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญ
เรื่องความรับผดิชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วง
วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
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สมรรถนะฝีมอืแรงงานเพื่อสรา้งผลิตภาพเพิ่มใหก้ับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ ์มรีายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ            
จัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ    
จัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตัง้แต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมนิและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้รียน  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศกึษาตั้งแตร่ะดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยี
และสื่อเพื่อการเรียนรู ้

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขา่ยที่มีการใชท้รัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะทีม่ีต่อสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้
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เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการ      
ใช้ชีวติประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ 

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่าง           
มีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง        
เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี ้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน และเน้นการสรา้งภูมิคุม้กัน 

ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการ
พื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสรา้งความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดนิเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินใน
ที่ดนิปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการ
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า  และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี
มรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน และ 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมาย
ปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดนิ เป็นต้น 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมอืง 

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ
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สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมอืงตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจสิติกส์ของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีค วามสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน
โดยใหค้วามส าคัญกับการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการ     
ค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5. การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุก      
ภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการ 
ถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่ โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่า 
ในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
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5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ 
แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศกึษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินคา้ เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสรา้งงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่ 
เศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม
ผูป้ระกอบการให้สามารถปรับระบบสู่หว่งโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 

Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิด
กลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดในพืน้ที่วิกฤต สรา้งรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปร
รูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการ
บังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความรว่มมอืด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน 

แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหาร
จัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขดีความสามารถในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลด
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือน
ภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมือง
ที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกัน
ตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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6. การบริหารราชการแผ่นดนิที่มีประสิทธิภาพ 

6.1 การสรา้งความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหม้ีช่องทางให้ 
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการ
ประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูล  

และราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตาม       

หลักธรรมาภบิาล คดีทุจริตคอรร์ัปชัน และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแตล่ะยุคสมัย ฯลฯ 
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหม้ีความเป็นมอือาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน 

ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็ก
กระทัดรัดแต่มคีวามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสรา้งรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเ้หมาะสม สามารถรับมอืการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.4 การสรา้งระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ สร้างผลงาน 

ที่มคีุณภาพ รวดเร็วและนา่เชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมอืให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน 

เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง  (ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) 

กรอบแผนอุดมศกึษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
เปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ 

ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย   โดยใช้กลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” (ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอแนว

ทางการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและใช้โอกาสจากการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการเชื่อมโยงภายใน
ภูมิภาคทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบและประชาชน จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ เป็นหลักการส าคัญที่น ามา     
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ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี  2558 ภายใต้แนวทางการพัฒนา                  
8 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี ้

 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
อาเซียนรว่มกัน” 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ 
การค้า และการลงทุน มีเปูาหมายในการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและ
การลงทุน เพื่อรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลติเดียว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม มีเปูาหมายให้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่     
ที่มั่นคงและปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ มีเปูาหมายในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ 
พร้อมทั้งมีกฎ ระเบียบที่อ านวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา กลุ่ม เปูาหมายที่ส าคัญ ได้แก่ 
การศกึษาแรงงาน/ผู้ประกอบการ และเจ้าหนา้ที่รัฐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ มีเปูาหมายในการปรับปรุง
กฎหมายกฎ ระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณี
และข้อตกลงต่างๆ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญ
ของอาเซียน มีเปูาหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
การเป็นประชาคมอาเซียนโดยมีกลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ ได้แก่  ภาคประชาชน         
ภาคแรงงาน/ผู้ประกอบการ และภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความมั่นคง มีเปูาหมายในการสร้างความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อน าไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และ
สันติภาพร่วมกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน             
มีเปูาหมายในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพที่จะเช่ือมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน   
ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน 

    (ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2556) 
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นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555–2559)  
วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มี

คุณภาพเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-

2559) คอื “พัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้
ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
คุณภาพชวีิต    โดยใช้ทรัพยากรและเครอืข่ายวิจัยอย่างมปีระสิทธิภาพที่ทุกฝาุยมีส่วนรว่ม”  

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่  
 ยุทธศาสตรก์ารวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  
 ยุทธศาสตรก์ารวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

และบุคลากรทางการวจิัย 
 ยุทธศาสตรก์ารวิจัยที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย  

    (ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555) 

 

ทักษะนักศกึษาในศตวรรษที่ 21  
สาระวิชาหลักและทักษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษที่ 21 
การรอบรู้สาระวิชามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งตอ่ความส าเร็จของนักเรียน/นักศึกษา  
สาระวิชาหลักได้แก่  ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดี แต่ไม่
เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สถาบันการศึกษาต้องส่งเสริมความเข้าใจ
เนื้อหาวิชาการให้อยู่ในระดับสูงด้วยการสอดแทรกทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไปนี้   
เข้าในทุกวิชาหลัก 
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 ความรูเ้รื่องโลก (Global Awareness)  
 ความรูด้้านการเงนิ เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economic, 

Business and Entrepreneurial Literacy) 
 ความรูด้้านการเป็นพลเมืองที่ด ี(Civic Literacy) 
 ความรูด้้านสุขภาพ (Health Literacy) 
 ความรูด้้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียน/นักศึกษาใน

การเขา้สู่การท างานซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบัน ทักษะด้านนีไ้ด้แก่  
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

 การคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

 การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) 

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ปัจจุบัน โลกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได้จากการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจ านวนมากมาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีการศึกษาและ
ความสามารถในการเช่ือมโยงกันและการมีส่วนร่วมในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พลเมืองและแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพต้องสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานและปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น 

 ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 

 ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) 

 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications and 

Technology, Literacy) 

ทักษะชีวติและอาชีพ 
ชีวิตและสภาพการท างานในทุกวันนี้จ าเป็นต้องมีทักษะการคิดและองค์ความรู้เพิ่มขึ้น

มากมาย ความสามารถในการท างานในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการด ารงชีวิตที่มีความ
ซ้ าซ้อนให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นที่นักเรียน/นักศึกษาต้องใส่ใจอย่างเคร่งครัดในการพัฒนา
ทักษะชีวติต่อไปนี้ให้เพียงพอ 

 ความยดืหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 

 การรเิริ่มและการก ากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction) 

 ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 

 การมผีลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability) 

 ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (Leadership and Responsibility) 

(ที่มา: เครือขา่ยองค์กรความรว่มมอืเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) 
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 5.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐบมนตรี ได้แถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดินต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จ าแนกเป็น 11 
ด้าน รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วย “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งทรง
เน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาของ
นโยบายโดยสรุปในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนีไ้ว้ดว้ยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจติวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้  
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน 
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
1) รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้ใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม    

แนวชายแดน 2) เร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 3) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและ
พัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปูองกันประเทศ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่
การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ 4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ      

บนหลักการทึ่ว่านโยบายการต่างประเทศ   เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการเปิดโลกทัศนใ์ห้มลีักษณะสากล 
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3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารของรัฐ 

1) เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 2) ปูองกันการ
แก้ปัญหาค้ามนุษย์ 3) พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และสวัสดิการชุมชน              
4) เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 5) เตรียมความพร้อมสู่สังคมหลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  6) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชนทั่วไปตามค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของ คสช.  7) แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากิน
ของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน 

4. การศึกษาและเรยีนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ 

และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมๆ กัน  2) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่การศึกษา และปรับปรุง บูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงนิเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   3) สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน มีส่วนร่วมจัดการการศึกษา 4) พัฒนาคนทุกช่วงวัย 5) ส่งเสริม
อาชีวศึกษา  6) พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  7) ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  8) อนุรักษ์และฟื้นฟูเผยแพร่มรดกทางวัฒธรรม  9) สนับสนุนการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  10) ปลูกฝังค่านิยมและจติส านึกที่ดี 

5. การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
1) วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพไม่ให้มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการใน

แต่ละระบบ บูรณาการข้อมูลในแต่ละระบบ  2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการปูองกันโรค    
ให้เอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคคลากร ส่งเสริมการร่วมลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน          
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด 4) ปูองกัน แก้ไข ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุใน
จราจร  5) ส่งเสริมการกีฬา  6) ประสานการท างานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์ และจริยธรรมของการอุ้มบุญ 7) พัฒนาขีดความสามารถ
ในการวิจัยด้านวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
1) เร่งจ่ายงบลงทุนของปี 2557 ที่ยังค้างอยู่ และสานต่อนโยบายเศรษฐกิจที่ คสช. จัดท า

ไว้ 2) สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช. ที่จัดท าไว้  3) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่ง
พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และน าโครงการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี 4) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม และใช้กลไกลการตลาดดูแลราคาสินค้าการเกษตร 
5) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 6) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยว
ในประเทศไทย 7) ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน     8) แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน 
และแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่เพราะปลูก 9) ปฏิรูป
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โครงสร้างราคาเชือ้เพลิง 10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหไ้ด้อย่างครบถ้วน ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี
การค้า และขยายฐานการจัดเก็บภาษาประเภทใหม่     11) บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล
ที่ผ่านมา 12) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งคมนาคมทางบก ด้านคมนาคมทางอากาศ และ
พัฒนาการขนส่งทางสินค้าทางน้ า  13) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 14) พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 15) ปรับปรุง
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มบทบาทใน
ฐานะผู้ซื้อพืชผล เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่รายหนึ่ง 16) ส่งเสริมพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ 17) เพิ่มขีดความสามารถของ SME ให้เข้มเข็ง
และแข่งขันได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนและบริการทางการเงนิ  18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจติอล 

7. ส่งเสรมิบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
1) ส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาค  2) พัฒนาศักยภาพ

การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 4) เช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และภูมิภาค
อาเซียน 5) ต่อเช่ือมเส้นทางการคมนาคมขนส่งจากฐานการผลิตในชุมชน   สู่แหล่งแปรรูปและเชื่อมโยง
กับอาเซียน 6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

8. การพัฒนาและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรม  
1) เพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งของรายได้

ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70  2) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมระบบการเรียนการ
สอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)        3) 
ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยไปต่อยอด        4) 
ส่งเสริมให้การลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของ
ไทย  5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการวิจัยและการพัฒนา และ
ด้านนวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดลุ ระหว่างการอนุรักษ์ 
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
รัฐบาลมีนโยบายรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้  1) เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และ
สัตว์ปุา  2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน  3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน แก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้  4) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 5) เร่งรัด
การควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค  
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10. ส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
1) ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่

ซ้ าซ้อนหรือลักลั่น ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 2) กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว วางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว มีระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม 3) ยกระดับสมรรถนะ
ของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย               
5) ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีในความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต   6) ปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้
ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ  7) ส่งเสริม
และสนับสนุนภาคีองคก์ารภาคเอกชนที่จัดตั้งขึน้เพื่อสอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ต่อตา้นการทุจริต 

11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
1) ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง

ประเทศ 2) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 3) จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ           
4) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เร่งด าเนินทุกขั้นตอนให้รวดเร็วและเป็น
ธรรม 5) ปรับปรุงการช่วยเหลือทางกฎหมาย 6) น ามาตรการทางภาษีและปูองกันการฟอกเงินมาใช้ใน
การปูองกันและปราบปรามผู้มอีิทธิพลเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

2. ทศิทางการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 5 ปีข้างหน้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในช่วงการพัฒนากว่า 90 ปีที่ผ่านมาได้ก้าวข้ามการเป็น

มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา การผลิตก าลังคนเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติในลักษณะของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่ส าคัญของ
ภูมิภาคมาเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานและเน้นการสร้างองค์ความรู้
จากงานวิจัย ซึ่งจากผลการด าเนินงานในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด มีผลงานวิจัยเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  จากการพัฒนาที่ผ่านมาท าให้มหาวิทยาลัยสามารถสะสมองค์ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถน ามาเป็นจุดแข็งในการผลิตก าลังคนที่เป็นแรงงานความรู้ และ
การสรา้งงานวิจัยที่มีคุณค่า และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ องค์ความรู้ที่เด่นๆ 
อาทิ องค์ความรู้ทางด้านเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ที่เหมาะกับพื้นที่ การใช้ที่ดิน การท า
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เกษตรเชิงระบบ องค์ความรู้ด้านสุขภาพ การแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากโรคที่เป็นสาเหตุท าให้
เกิดการสูญเสียชีวิตขอประชาชนในพื้นที่ การดูแลสุขภาพเชิงบูรณาการ การจัดการกับโรคอุบัติใหม่ 
และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร องค์ความรู้ด้านการจัดการน ้าแบบครบวงจร การบริหาร
จัดการและการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก และน้ าใต้ดิน องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอนขั นพื นฐาน การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การจัดการศึกษาแบบเปิดและการศึกษา    
ช้ันเรยีน   ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ มหาวิทยาลัยสามารถที่จะน าไปวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการ
ถ่ายทอดเพื่อประโยชน์เชิงพาณชิย์ในลักษณะของการสรา้งนวัตกรรมใหม่ และใช้ประโยชน์ในแง่ของการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความยากจน และปัญหาคุณภาพด้าน
การศกึษา  

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยังคงยึดมั่นตามปรัชญาการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตก าลังคนและใช้ความรู้ในการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ประเทศชาติ ดังนั้น ในการก าหนดกรอบการบริหารมหาวิทยาลัยใน 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามได้ให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็นปัญหาของสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค 
อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ภูมภิาคอาเซียน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะใน
เรื่องของการเพิ่มของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของประชากรที่จะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้โลกเข้าในยุคของดิจิตอล การรวมกลุ่มของ
ประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศที่ท าให้โลกต้องเผชิญกับ
ภาวะวิกฤติความมั่นคงทางด้านอาหาร น้ าและพลังงาน ตลอดจน การพัฒนาระบบการขนส่ง      
การบริหารจัดการน้ าแบบครบวงจร การพัฒนาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาเศรษฐกิจ    
บนพืน้ฐานของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Economy) ของประเทศ  

ดังนั้น กรอบในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน 5 ปี ข้างหน้าได้วาง
วิสัยทัศน์และเปูาหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าของโลก  โดย
ให้ความส าคัญในประเด็นต่อไปนี้ 

1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน การผลิตบัณฑิตถือว่า
เป็นหนา้ที่หลักของมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นแรงงาน
ที่มคีุณภาพ มคีวามรูค้วามสามารถในสาขาที่เป็นความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เพื่อรองรับความต้องการทรัพยากรบุคคลส าหรับการพัฒนาประเทศ คุณลักษณะที่ส าคัญของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่พร้อมท างานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม สังคมและชุมชนที่มีความแตกต่าง   ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้บุคลากรหลายกลุ่มและหลายช่วงวัยเข้ามาเรียนรู้ 
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ผ่านหลักสูตรทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ
สาขาวิชาและเป็นหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเป็นความตอ้งการของประเทศ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในฐานะหน่วยงานทางวิชาการยังมีทิศทางการ
พัฒนาตนเองให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ให้นักศึกษา และบุคคลภายนอกมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางด้านการเรียน
การสอนในลักษณะของ Smart Campus รวมทั้งการน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับชุมชน เช่น การพัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหอสมุดให้มีชีวิต การพัฒนา
อุทยานการเกษตร เป็นต้น 

2) การวิจัย ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 5 ปีข้างหน้า จะยังคงเดินหน้า  โดยการ
น าเอาปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศมาเป็นโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น  
และประเทศ อาทิ ปัญหาทางด้านความยากจน คุณภาพชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพ และคุณภาพ
การศกึษาในโรงเรยีน  เป็นต้น โดยการวิจัยที่เป็นรูปแบบบูรณาการสาขาวิชา ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic 

research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied research) มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวทิยาลัยชัน้น าระดับประเทศและนานาชาติเพื่อสร้างบรรยากาศของการวิจัย
และขับเคลื่อนให้การวิจัยก้าวไปสู่ระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น และมีการน าผลงานวิจัยไปต่อยอด ในทาง
อุตสาหกรรม และการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ของประเทศ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการวิจัยที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานมา
ผสมผสานกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทางของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรคข์องประเทศต่อไป 

3) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลให้มากขึ้น  ในช่วงการพัฒนาที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยได้พัฒนามาจากมหาวิทยาลัยท้องถิ่นจนเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติระดับหนึ่ง ใน 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ผลงานด้านการวิจัยและด้านวิช าการของ
คณาจารย์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และท าให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถที่จะท างานใน
สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างในระดับนานาชาติ และท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็น
สถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานในระดับสากลและเป็นสถาบันการศกึษาของกลุ่ม ประเทศอาเซียน  

4) การบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของระบบสนับสนุนการด าเนินงานของภารกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร 
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
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5) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งทางด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานทางทางด้านถนน และการจราจร การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน และ
การผลิตพลังงานสะอาด การจัดการพื้นที่ให้มีทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่สาธารณะเพื่อนันทนาการ พื้นที่
เพื่อการเรียนรูต้ลอดชวีิต รวมทั้งการดูแลและหว่งใยสังคมรอบด้าน โดยมีเปูาหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัย
เป็นองค์ที่มสีุขภาวะที่ดีใหบุ้คลากรที่อาศัยและท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมคีวามสุข 
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ส่วนที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
 

จากปรัชญาของการกอตั้งมหาวิทยาลัยและประเด็นสําคัญในสวนที่ 1 และสวนที่ 2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดนํามาพัฒนาเปนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 เพ่ือใชเปนแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใน 5 ปขางหนา      

ซ่ึงแผนดังกลาวเกิดจากการประมวลผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารงานและการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 รายงานผลการติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดี พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปจจุบัน 

การวิเคราะหสถานการณแวดลอมการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 บริบทใหมของโลก 

อาทิ การเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก ความมั่นคงดาน
ทรัพยากรอาหาร พลังงาน น้ํา และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบ เปนตน 

นอกจากน้ีจะฟงความคิดเห็นจากประชาคมและภาคสวนตางๆ 5 กลุม ประกอบดวย กลุมที ่            

(1) ผูบริหารคณะ สาขาวิชา สถาบัน สํานัก ศูนย กลุมที่ (2) ผูอํานวยการ/เลขานุการคณะ/สถาบัน 

สํานัก/ศูนย กลุมที่ (3) คณาจารยและขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ศิษยเกา เพื่อนําขอคิดเห็นเสนอแนะมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ 

ในชวงเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือน มกราคม 2559 และไดกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
และกลยุทธ  เสนอประชาพิจารณ กลุมที่ (4) ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป และเสนอ กลุมที่ (5) คณะกรรมการพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 – 2564 ในเดือน มกราคม 2559 

คณะกรรมการจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12   

พ.ศ. 2560 – 2564   และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด        

คาเปาหมายและกลยุทธ ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม” 

 ที่ วาง หนา 58 

ที่ วาง หนา 58 
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2. คํานิยามวิสัยทัศน์ (Definitions of Visions) 

2.1 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาและปรับปรุงขีด
ความสามารถตามพันธกิจองคการอยางตอเนือ่ง มีการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันกับภาคีเครือขายทั้งใน
และตางประเทศ เพ่ือนําไปสูการถายทอด การตอยอดองคความรูและสรางสรรคผลงานสูแนวปฏิบัติ  

ที่ดีมีประสิทธิภาพ (Best Practices) เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
2.2 มหาวิทยาลัยคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอยาง

มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและภูมิภาค พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการ
ทํางาน สรางองคความรูใหมีมาตรฐานเพื่อบริการสังคมอยางตอเนื่อง เปนผูนําและเปนแบบอยางใน
การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

2.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่นอมนําแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักยึดในการทํางานเพื่อความม่ันคง และความยั่งยืนของการพัฒนาตาม 

พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบความพอเพียง 3 ดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  และบนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข คือ ความรูและคณุธรรม  
2.4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคม หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่พึงของสังคมที่นําองค

ความรู นวัตกรรม มาใหบริการทางวิชาการรวมกับภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศในการเสริมสราง 
ความเขมแข็งใหชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียนและภาคีเครือขาย เพ่ือสรางพลเมืองและพลโลกที่ดี    

มีคุณภาพ 

3. พนัธกิจ (Missions) 
(1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น 

อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิน่รูเทาทนัการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคณุภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(2)  ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาสากล และสงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาํริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

(3)  เสริมสรางความรูความเขาใจในคณุคา ความสํานึก และความภมูิใจในศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิน่และของชาติ 
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(4)  เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ินให 
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

(5)  เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให  
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

(6)  ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกนัระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิน่และองคกรอืน่ทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 

(8) บริหารจดัการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที ่21  โดยยึด 

หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาอยางย่ังยืน 

4. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรูความสามารถและทักษะ 

ในระดับมาตรฐานสากล รูเทาทนัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21  

2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูพิการ ผูมีความสามารถพิเศษ 

บุคลากรประจําการ และประชาชนทัว่ไป  

3. เพ่ือผลิตและพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง 
4. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สรางองคความรูและนวัตกรรม  พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและ

เทคโนโลยีสมยัใหม  ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาทองถิ่น
และภูมิภาคท้ังภาครัฐและเอกชน  นําไปสูการสนับสนนุการแขงขันของประเทศไดอยางเขมแข็ง 

5. เพื่อเปนแหลงเรียนรู และทาํนบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ยืน 

6. เพ่ือใหบรกิารวิชาการแกสังคมและทองถิน่ เพื่อนําไปสูการจัดการตนเองของชมุชนอยางย่ังยืน 

7. เพื่อใหมีความรวมมือทั้งในและตางประเทศ กบัหนวยงานภาครัฐ ภาคธรุกิจ ภาคอุตสาหกรรม  

ภาคเกษตร ภาคบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานประกอบการ และศิษยเกา ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและทองถิน่อยางยัง่ยืน 

8. เพ่ือใหมีระบบการดําเนินงานภายในท่ีมีคุณภาพดานการบริหารจัดการภายในองคกร      

การควบคุมคุณภาพภายใน  การจัดการดานทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการจัดการ
ดานสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรที่เสมอภาคและเปนธรรม  เอ้ือตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
และสังคมอยางมีคุณภาพ 
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5. ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม          
 ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic 
Issues) 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. การผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ 1. เปนสถาบนัทีมุ่งเนนการผลิตบณัฑิตที ่มีคุณภาพ  

มีความรู ความสามารถดานวิชาการ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคณุลักษณบณัฑิตที่พึงประสงค และ  

มีทกัษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรูใน
ศตวรรษที ่21 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูพิการ ผูมี
ความสามารถพิเศษ บุคลากรประจําการ และ
ประชาชนทั่วไป 

2. พัฒนาคร ู คณาจารยและบุคลากรให 
มีคุณภาพ 

1. คณาจารย และบคุลากรมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาการ และวิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
2. พัฒนาคร ูและสงเสริมวิทยฐานะครู ใหมีคุณภาพ
รวมกบัภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง 

3. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

1. เปนมหาวิทยาลัยที่สรางองคความรูและใชการวิจัย
เปนฐานในการดําเนินงาน  เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
พ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาทองถิน่ 

และสังคม 

4. พัฒนาทองถิ่นและสังคมตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นําองคความรู และนวตักรรมจากการวิจยัไป
ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพือ่สรางความ
เขมแข็งอยางยั่งยืน 

2. เปนคลังปญญาและแหลงเรียนรูของทองถิน่ และ
สังคม ในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได
อยางยั่งยืน  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic 
Issues) 

เป้าประสงค ์(Goals) 

5. สงเสริมสนบัสนนุการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  อนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

1. เปนแบบอยาง และเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรกัษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ อนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

6. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ใน
ภูมิภาคอาเซียน และภมิูภาคอื่นๆ ของโลก 

1. มีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และหนวยงาน
ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร 

ภาคบริการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   สถาน
ประกอบการและศิษยเกา ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

และสังคม 

7. พัฒนาระบบบริหารจดัการที่ดีสูการ
กาํกับดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

1. มีระบบบริหารจัดการภายในองคกรที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
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6. แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Strategic Map)
 การจัดทาํแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน 5 ป ขางหนาไดจัดทําขึ้นใน
รูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) รูปที่ 1 โดยจําแนกเปน 4 มิติ ไดแก มิติประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกรและการเรียนรู รูปแบบของแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategic Map) รูปที่ 2 โดยจําแนกตามหลัก Balanced Scorecard (BSC)  ไดแก  มุมมอง
ดานผูรับบริการ(Customer Perspective; C) มุมมองดานการดําเนินการภายใน (Internal Perspective; I) 
มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective; F) และมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนาการ (Learning and 
Growth; L) ดังตอไปนี้

 ที่ วาง หนา 58 
 

 

ที่ วาง หนา 63 

 

ที่ วาง หนา 63 

แทรกหนา 
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แผนท่ียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Strategic Map) 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน ปี ข้างหน้าได้จัดทําขึ้นในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์ รูปที่ โดยจําแนก
เป็น มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ รูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์
รูปท่ี โดยจําแนกตามหลัก ได้แก่ มุมมองด้านผู้รับบริการ มุมมองด้านการดําเนินการภายใน

มุมมองด้านการเงิน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ ดังต่อไปน้ี

1) แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก 4 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่พัฒนาท้องถ่ินและสังคม 

มิติประสทิธิผล
ตาม

ยุทธศาสตร์ 

          

มิติคณุภาพ

การผลิต
บัณฑิตท่ีมี
คณุภาพ 

พัฒนาครู 
คณาจารย์

และบุคลากร
ให้มีคุณภาพ 

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

พัฒนาท้องถิ่น
และสังคมตาม
แนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนนุการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

สร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสังคม ใน
ภูมิภาคอาเซียน และ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก

พฒันาระบบ
บริหารจัดการท่ี
ดีสู่การกํากับ

ดูแลตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้หลกัสูตรจัด

กิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQF 

สนับสนนุให้
หลักสูตร จัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
และภมูิภาค 

ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิตของ

บุคลากรเพื่อความ
สมดุลย์ของชีวิตและ

การทํางาน 

 พัฒนางาน
การบริหาร
องค์กรบน
ฐานการ

วิจัย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา
ในการบริหาร

จัดการ 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการท่ี

มีคุณภาพ 

พัฒนาระบบ
การพัฒนา 

บุคลากรให้มี
คุณภาพ 

แผนท่ียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Strategic Map) 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน ปี ข้างหน้าได้จัดทําขึ้นในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์ รูปที่ โดยจําแนก
เป็น มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ รูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์
รูปท่ี โดยจําแนกตามหลัก ได้แก่ มุมมองด้านผู้รับบริการ มุมมองด้านการดําเนินการภายใน

มุมมองด้านการเงิน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ ดังต่อไปน้ี

1) แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก 4 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่พัฒนาท้องถ่ินและสังคม 

มิติประสทิธิผล
ตาม

ยุทธศาสตร์

มิติคณุภาพ 

 

 

 

 

         

การผลิต
บัณฑิตท่ีมี
คณุภาพ 

พัฒนาครู 
คณาจารย์

และบุคลากร
ให้มีคุณภาพ 

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

พัฒนาท้องถิ่น
และสังคมตาม
แนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนนุการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

สร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสังคม ใน
ภูมิภาคอาเซียน และ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก

พฒันาระบบ
บริหารจัดการท่ี
ดีสู่การกํากับ

ดูแลตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้หลกัสูตรจัด

กิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQF 

สนับสนนุให้
หลักสูตร จัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
และภมูิภาค 

ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิตของ

บุคลากรเพื่อความ
สมดุลย์ของชีวิตและ

การทํางาน 

 พัฒนางาน
การบริหาร
องค์กรบน
ฐานการ

วิจัย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา
ในการบริหาร

จัดการ 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการท่ี

มีคุณภาพ 

พัฒนาระบบ
การพัฒนา 

บุคลากรให้มี
คุณภาพ 

 

 
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วนัท่ี มีนาคม
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มิติ
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

         

มิติการพัฒนา
องค์กรและ
การเรียนรู้

รูปที่ 1 แผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก 4 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

ส่งเสริมการ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีศักยภาพ

สอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้มี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ

จัดการความรูเ้พื่อ
การบริการ
วิชาการ 

พัฒนาระบบให้
คําปรึกษา/แนะ
แนว และพัฒนา
นักศกึษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล 
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อนําใช้ในการอ้างอิง 
(Citation) ผลงานวิจัย 

พัฒนา และ
ส่งเสริมการใช้
ระบบความ

ปลอดภัยและ
การจราจรให้มี
ประสิทธิภาพ 

สร้างและ
พัฒนาความ
ร่วมมือและ
ข้อตกลง
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิ
บาล และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

อย่างเป็น
รูปธรรม 

พัฒนา
คุณภาพ

งานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์
ความรู้ใน

การ
พัฒนาการ
เรียนการ

สอน 

พัฒนาและ
สนับสนุน

ความ
ร่วมมือกับ
นักวิจัยใน

ต่างประเทศ

พัฒนา
และ

ปรับปรุง
โครงสร้า
งพื้นฐาน

การ
บริหาร
จัดการ 

สร้างเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาให้เกิด
กระบวนการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียงสูก่าร
ปฏิบัติ 

ส่งเสริมการ
สร้างความ
ร่วมมือเพื่อ
พัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วนัท่ี มีนาคม
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มิติ
ประสทิธิภาพ

มิติการพัฒนา
องค์กรและ
การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

         

รูปที่ 1 แผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก 4 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
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สร้างและ
พัฒนาความ
ร่วมมือและ
ข้อตกลง
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิ
บาล และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

อย่างเป็น
รูปธรรม 

พัฒนา
คุณภาพ

งานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์
ความรู้ใน

การ
พัฒนาการ
เรียนการ

สอน 

พัฒนาและ
สนับสนุน

ความ
ร่วมมือกับ
นักวิจัยใน

ต่างประเทศ

พัฒนา
และ

ปรับปรุง
โครงสร้า
งพื้นฐาน

การ
บริหาร
จัดการ 

สร้างเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาให้เกิด
กระบวนการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียงสูก่าร
ปฏิบัติ 

ส่งเสริมการ
สร้างความ
ร่วมมือเพื่อ
พัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม

 6.1 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) ตามหลัก 4 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
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6.2 แผนที่ยทุธศาสตร ์(Strategic Map) ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC)  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
วิสัยทศัน ์“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรูท้ี่มีคณุภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสงัคม” 

ผู้รับบริการ
(Customer 

Perspective; C) 

          

การดําเนินการ
ภายใน 
(Internal 

Perspective; I) 
 

          

การเงิน 
(Financial 

Perspective; F) 

          

การเรียนรู้และ
พัฒนาการ 

(Learning and 
Growth; L) 

          

 

สงเสริมการพัฒนา
นักศึกษาใหมีศักยภาพ

สอบตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ

สงเสริมสนับสนุน
ใหหลักสูตรจัด

กิจกรรมตามเกณฑ
มาตรฐาน

สนับสนุนให
หลักสูตร จัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
และภมูิภาค 

พัฒนาระบบ
กลไกการประกัน

คุณภาพ
การศึกษาภายใน
ใหมีประสิทธิภาพ 

สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรเพื่อ
ความสมดุลยของชีวิต

และการทํางาน

บณัฑิตมีงานทําตรงสาขา 
นายจา้งพึงพอใจในการใช้

บณัฑิต 

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ การวิจัย 
บริการวิชาการ ศิลปะและ

สิ่งแวดล้อม

เป็นมหาวทิยาลัย
ที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี 

ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล 

เป็นมหาวทิยาลัยที่มีภาพลักษณ์และมี
ชื่อเสียงในการพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนางาน
การบริหาร
องคกรบน

ฐานการวิจัย 

พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการ
จัดการความรู
เพื่อการบริการ

วิชาการ 

รูปที ่2 แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategic Map) ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC)  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

สรางและพัฒนาความ
รวมมือและขอตกลง
รวมกับมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภาครัฐ

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการที่

มีคุณภาพ 

สงเสริมและ
สนับสนุนการใช
ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยเพื่อสราง
องคความรูในการ
พัฒนาการเรียน

การสอน 

พัฒนาและ
สนับสนุนความ

รวมมือกับ
นักวิจัยใน

ตางประเทศ 

พัฒนาและ
ปรับปรุง

โครงสราง
พื้นฐานการ

บริหารจัดการ

สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร
การผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน
วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ 

สงเสริมใหมีระบบ
การจูงใจบุคลากรใน
การผลิตผลงานทาง

วิชาการ

สงเสริมใหมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหม

ที่สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 

สงเสริม สนับสนุนการสรางความรวมมือ
การทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน เปนภาคีหุนสวนในการทําวจิัย การ
บริการวิชาการ และวิชาชพีแกชุมชน

สงเสริมสนับสนุน
การใชทรัพยากรทุก
ดานรวมกันเพื่อให
เกิดความคุมคา 

 
 

 

6.2 แผนที่ยทุธศาสตร ์(Strategic Map) ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC)  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
วิสัยทศัน์ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคณุภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสงัคม”

ผู้รบับริการ
(Customer 

Perspective; C)

  

การดําเนนิการ
ภายใน 
(Internal 

Perspective; I) 
 

  

การเงิน 
(Financial 

Perspective; F) 

  

การเรียนรูแ้ละ
พัฒนาการ 

(Learning and 
Growth; L) 

  

 

สนับสนุนให้หลักสูตร 
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นและภูมิภาค 

พัฒนาระบบ
กลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายในให้มี

ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรเพื่อ
ความสมดุลย์ของชีวิต

และการทํางาน 

บัณฑิตมีงานทําตรงสาขา 
นายจา้งพึงพอใจในการใช้

บัณฑิต 

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ การวิจัย 
บริการวชิาการ ศิลปะและ

สิ่งแวดล้อม

เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีการบริหาร

จัดการที่ด ี

ได้รับการยอมรบัใน
ระดบัสากล 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณ์และมี
ชื่อเสียงในการพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ

จัดการความรูเ้พื่อ
การบริการวิชาการ 

รูปที่ 2 แผนที่ยทุธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

สร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือและข้อตกลง
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐ 

การพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ
เพื่อบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพ

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
ระบบประกัน

คุณภาพ
การศึกษาในการ
บริหารจัดการ

พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์

ความรู้ในการ
พัฒนาการเรียน

การสอน 

พัฒนาและ
สนับสนุนความ

ร่วมมือกับนักวิจัย
ในต่างประเทศ 

พัฒนาและ
ปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการ 

ส่งเสริมให้มีระบบ
การจูงใจบุคลากรใน
การผลิตผลงานทาง

วิชาการ

ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้อง

กับตลาดแรงงาน 

สง่เสริม/สนับสนุนการสร้างความร่วมมือการทํางานร่วมกับ
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน เป็นภาคีหุน้ส่วนในการทําวจิัย 

การบริการวิชาการ และวิชาชพีแกชุ่มชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรทุกด้านร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 

พัฒนา
งานการ
บริหาร

องค์กรบน
ฐานการ

วิจัย

ส่งเสริม
สนับสนุนให้
หลักสูตรจัด
กิจกรรมตาม

เกณฑ์
มาตรฐาน TQF 

ส่งเสริมการ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีศักยภาพ

สอบตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
วิชาชีพ

ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร การผลติครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้มาตรฐาน

วิชาการและ
มาตรฐานวชิาชีพ

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ฉบับที่ พ ศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพ
เปาประสงค เปนสถาบันที่มุงเนนการผลติบัณฑิตที่ มคีุณภาพ มีความรู ความสามารถดานวชิาการ มคีุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณบัณฑิต

ที่พงึประสงค และมทีักษะในการประกอบอาชพี และการเรียนรูในศตวรรษที่ 
เปาประสงค ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูพกิาร ผูมคีวามสามารถพิเศษ บุคลากรประจําการ และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมายและกลยุทธ แผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบบัที ่12 พ ศ.  

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ กจิกรรม 

หนวยนับ      
ระดับผลการบรหิารจัดการ

หลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ  
 

 
ใหม 

คะแนน       พัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในใหมี
ประสทิธภิาพ 

 สนับสนุนใหมีระบบ
กลไกการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ และ
หรอืภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี 
. สงเสรมิการพัฒนา

. โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศกึษา  
. โครงการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ
รวมกับ
สถาบันการศกึษา
ตางประเทศ ในสาขาที่
เปนความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยในรูปของ

รอยละของนักศกึษาที่สอบผาน
เกณฑการทดสอบความรูความ 
สามารถดานภาษา ตางประเทศ
ตาม  สกอ. กําหนด ภาษาอังกฤษ
และภาษาในประเทศอาเซยีน  

 รอยละ      

รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรองจากสถาบันวชิาชีพ  

 รอยละ      
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7. รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพ 

เปาประสงค : 1 เปนสถาบันที่มุงเนนการผลติบัณฑิตที่ มคีุณภาพ มีความรู ความสามารถดานวชิาการ มคีุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณบัณฑิต 

                      ที่พงึประสงค และมทีักษะในการประกอบอาชพี และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

เปาประสงค : 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูพกิาร ผูมคีวามสามารถพิเศษ บุคลากรประจําการ และประชาชนทั่วไป 

ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมายและกลยุทธ แผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับผลการบรหิารจัดการ
หลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. 
 

KPI 
ใหม 

คะแนน 3 3 4 4 5 1. พัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในใหมี
ประสทิธภิาพ 
2. สนับสนุนใหมีระบบ
กลไกการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ และ/

หรอืภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี 
3. สงเสรมิการพัฒนา

1. โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศกึษา  
2. โครงการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ
รวมกับ
สถาบันการศกึษา
ตางประเทศ ในสาขาที่
เปนความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยในรูปของ

2. รอยละของนักศกึษาที่สอบผาน
เกณฑการทดสอบความรูความ 
สามารถดานภาษา ตางประเทศ
ตาม  สกอ. กําหนด (ภาษาอังกฤษ
และภาษาในประเทศอาเซยีน) 

76.5 รอยละ 75 79 83 87 90 

3. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรองจากสถาบันวชิาชีพ  

100 รอยละ 100 100 100 100 100 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
4. สัดสวนนักศึกษาดาน
วทิยาศาสตรตอนักศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

KPI 
ใหม 

รอยละ 30:70 33:67 35:65 38:62 40:60 นักศกึษาใหมศีักยภาพ
สอบตามเกณฑ
มาตรฐานวชิาชีพ 
4. สงเสริมใหนักศกึษา
เขาทดสอบตามเกณฑ
มาตรฐานวชิาชีพ   
5. สงเสรมินักศกึษาเขา
รวมประกวด/แขงขัน 
ดานวชิาการ วชิาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรม  
6. สนับสนุนใหหลักสูตร
และคณะ จัดกิจกรรม 
สงเสรมิการเปนพลเมือง
ด ีมีประชาธปิไตย 
7. พัฒนาระบบและ
กลไก แนะแนว การรับ
นักศกึษาตางชาติ 
8. สงเสรมิการให

หลักสูตร Double 
Degree /Joint Degree 
3. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหมที่
สอดคลองกับความ
ตองการบัณฑิต 
4. โครงการพัฒนาระบบ
การจัดกจิกรรมสราง
คุณลักษณะบัณฑติที่พงึ
ประสงคใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐาน
การศกึษาแหงชาติ (TQF) 
และการเรยีนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
5. โครงการจัดหารายได
จากการดําเนนิงานดาน
การศกึษาตอเนื่อง การ
เรยีนรูตลอดชีวิต ผาน

5. จํานวนหลักสูตรที่จัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนผานระบบ 
blended-learning online e-learning 

KPI 
ใหม 

หลักสูตร 5 10 15 20 25 

6. รอยละของนักศกึษาที่สอบผาน
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ   

KPI 
ใหม 

รอยละ 80 80 80 80 80 

7. จํานวนนักศกึษาหรอืศษิยเกาที่
ไดรับประกาศเกยีรตคิุณยกยอง ใน
ดานวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม 
จรยิธรรมหรอืรางวัล ทางวิชาการ 
หรอืดานอื่นๆในระดับชาติหรอื
นานาชาติ 

14 คน 16 17 18 19 20 

8. จํานวนผูพกิารที่ไดรับการศึกษา
ในมหาวทิยาลัย 

41 
 

คน 40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

60 
 

9. รอยละผูมคีวามสามารถพเิศษที่
ไดรับการศกึษาในมหาวทิยาลัย 

60.31 รอยละ 62 64 66 68 70 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
10. จํานวนผูดอยโอกาสทาง
การศกึษา ที่ไดรับการศกึษาภายใน
มหาวทิยาลัย 

KPI 
ใหม 

คน 600 650 700 750 800 อาจารยชาวตางชาต ิ
อาสาสมัคร เปนอาจารย
ประจําหรอืผูเชี่ยวชาญ 
9. สนับสนุนใหหลักสูตร 
จัดกจิกรรมเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและภูมภิาค  
10. พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการ
สอนที่มคีวามรวมมอืกับ
ภาคเีครอืขายในประเทศ
และ/หรอืตางประเทศ 
เพื่อฝกบัณฑตินักปฏบิัติ 
11. สงเสรมิการเขยีน
บทความวจิัย / บทความ
วชิาการ 
12. สงเสรมิสนับสนุนให
หลักสูตรจัดกจิกรรม
ตามเกณฑมาตรฐานTQF 

หลักสูตรฝกอบรม/

หลักสูตรระยะสัน้ใหกับ
ประชากรทุกชวงวัย 
6. โครงการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตรยิ   
ตลอดจนการสราง
ความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย 
7. โครงการเตรยีมความ
พรอมในการเขาสูสังคม
ผูสูงวัยใหกับชุมชน   
8. โครงการจัดหารายได
จากการระดมทุนจาก
ศษิยเกา ประชาชนทั่วไป 
องคกรภาครัฐและ
เอกชนทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ  

11. จํานวนหลักสูตรนานาชาตหิรอื
หลักสูตรที่มคีวามรวมมอืกับ
ตางชาติ 

KPI 
ใหม 

หลักสูตร 1 2 3 4 5 

12. รอยละของหลักสูตรที่จัดการ
เรยีนรูที่เนนบัณฑตินักปฏบิัตอิยาง
มอือาชีพ (มกีารฝกปฏบิัต ิทํา
กจิกรรมในระหวางเรยีนรวมกับ
สถานประกอบการ) 

KPI 
ใหม 

รอยละ 50 60 70 80 90 

13. รอยละของ นักศกึษาระดับ
บัณฑติศกึษาแผน ข การคนควา
อสิระ (IS) ที่มผีลงานตพีิมพ/ 
เผยแพรในระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

KPI 
ใหม 

รอยละ 50 60 70 80 90 

14.รอยละของนักศกึษาที่สําเร็จ
การศกึษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

100 รอยละ 80 85 90 93 95 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
15.รอยละของบัณฑติระดับ
ปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอื
ประกอบอาชีพอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

77.67 รอยละ 75 79 83 87 90 13. พัฒนาระบบให
คําปรกึษา/แนะแนว และ
พัฒนานักศกึษาอยางมี
ประสทิธภิาพ 
14. จัดกจิกรรมเตรยีม
ความพรอมกอนสมัคร
งานและการแนะแนว
อาชีพจัดทํา 
15. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล และการแนะ
แนวการหางานทํา 
16. สงเสรมิใหมกีาร
พัฒนาหลักสูตรใหมที่
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 

9. โครงการสนบัสนุนให
นักเรยีนที่มคีุณธรรม 
จรยิธรรม เปนคนดี เขา
ศกึษาตอ และไดรับการ
สนับสนุนทุนการศกึษา
การทําความดกีับสังคม 
10. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรใหม
ที่สอดคลองกับความ
ตองการบัณฑิต 
11. โครงการสรางความ
เขมแข็งใหเครอืขายศษิย
เกาของมหาวทิยาลัย  
12. โครงการสรางความ
รวมมอืกับหนวยงานภาค
ธุรกจิและเอกชน เพื่อฝก
ประสบการณและเรยีนรู
การทํางานจากพื้นที่จรงิ 

16. รอยละของบัณฑติระดับ
ปรญิญาตรทีี่ไดงานทําตรงสาขาวิชา 
ที่สําเร็จการศกึษา 

57.47 รอยละ 60 62 64 66 68 

17.รอยละความพึงพอใจตอบัณฑติ
ของผูใชบัณฑติ 
 

86.80 รอยละ 86 87 88 89 90 

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ กจิกรรม 

หนวยนับ      
รอยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอื
ประกอบอาชีพอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

 รอยละ      . พัฒนาระบบให
คําปรกึษา แนะแนว และ
พัฒนานักศกึษาอยางมี
ประสทิธภิาพ 

. จัดกจิกรรมเตรยีม
ความพรอมกอนสมัคร
งานและการแนะแนว
อาชีพจัดทํา 

. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล และการแนะ
แนวการหางานทํา 

. สงเสรมิใหมกีาร
พัฒนาหลักสูตรใหมที่
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 

9. โครงการสนบัสนุนให
นักเรยีนที่มคีุณธรรม 
จรยิธรรม เปนคนดี เขา
ศกึษาตอ และไดรับการ
สนับสนุนทุนการศกึษา
การทําความดกีับสังคม 

 โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรใหม
ที่สอดคลองกับความ
ตองการบัณฑิต 
11. โครงการสรางความ
เขมแข็งใหเครอืขายศษิย
เกาของมหาวทิยาลัย  
12. โครงการสรางความ
รวมมอืกับหนวยงานภาค
ธุรกจิและเอกชน เพื่อฝก
ประสบการณและเรยีนรู
การทํางานจากพื้นที่จรงิ 

 รอยละของบัณฑติระดับ
ปรญิญาตรทีี่ไดงานทําตรงสาขาวิชา 
ที่สําเร็จการศกึษา 

 รอยละ      

รอยละความพึงพอใจตอบัณฑติ
ของผูใชบัณฑติ 
 

 รอยละ      

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ กจิกรรม 

หนวยนับ      
รอยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอื
ประกอบอาชีพอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

 รอยละ      . พัฒนาระบบให
คําปรกึษา แนะแนว และ
พัฒนานักศกึษาอยางมี
ประสทิธภิาพ 

. จัดกจิกรรมเตรยีม
ความพรอมกอนสมัคร
งานและการแนะแนว
อาชีพจัดทํา 

. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล และการแนะ
แนวการหางานทํา 

. สงเสรมิใหมกีาร
พัฒนาหลักสูตรใหมที่
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 

9. โครงการสนบัสนุนให
นักเรยีนที่มคีุณธรรม 
จรยิธรรม เปนคนดี เขา
ศกึษาตอ และไดรับการ
สนับสนุนทุนการศกึษา
การทําความดกีับสังคม 
10. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรใหม
ที่สอดคลองกับความ
ตองการบัณฑิต 

 โครงการสรางความ
เขมแข็งใหเครอืขายศษิย
เกาของมหาวทิยาลัย  

 โครงการสรางความ
รวมมอืกับหนวยงานภาค
ธุรกจิและเอกชน เพื่อฝก
ประสบการณและเรยีนรู
การทํางานจากพื้นที่จรงิ 

 รอยละของบัณฑติระดับ
ปรญิญาตรทีี่ไดงานทําตรงสาขาวิชา 
ที่สําเร็จการศกึษา 

 รอยละ      

รอยละความพึงพอใจตอบัณฑติ
ของผูใชบัณฑติ 
 

 รอยละ      

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ กจิกรรม 

หนวยนับ      
รอยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอื
ประกอบอาชีพอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

 รอยละ      . พัฒนาระบบให
คําปรกึษา แนะแนว และ
พัฒนานักศกึษาอยางมี
ประสทิธภิาพ 

. จัดกจิกรรมเตรยีม
ความพรอมกอนสมัคร
งานและการแนะแนว
อาชีพจัดทํา 

. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล และการแนะ
แนวการหางานทํา 

. สงเสรมิใหมกีาร
พัฒนาหลักสูตรใหมที่
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 

9. โครงการสนบัสนุนให
นักเรยีนที่มคีุณธรรม 
จรยิธรรม เปนคนดี เขา
ศกึษาตอ และไดรับการ
สนับสนุนทุนการศกึษา
การทําความดกีับสังคม 

 โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรใหม
ที่สอดคลองกับความ
ตองการบัณฑิต 
11. โครงการสรางความ
เขมแข็งใหเครอืขายศษิย
เกาของมหาวทิยาลัย  

 โครงการสรางความ
รวมมอืกับหนวยงานภาค
ธุรกจิและเอกชน เพื่อฝก
ประสบการณและเรยีนรู
การทํางานจากพื้นที่จรงิ 

 รอยละของบัณฑติระดับ
ปรญิญาตรทีี่ไดงานทําตรงสาขาวิชา 
ที่สําเร็จการศกึษา 

 รอยละ      

รอยละความพึงพอใจตอบัณฑติ
ของผูใชบัณฑติ 
 

 รอยละ      
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรใหมคีุณภาพ  
เปาประสงค : 1 คณาจารย และบุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาการ และวิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
เปาประสงค : 2 พัฒนาครู และสงเสรมิวทิยฐานะครู ใหมคีุณภาพรวมกับภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

KPI 
ใหม 

ระดับ 3 4 4 5 5 1. พัฒนาระบบการ
พัฒนาบุคลากรใหมี
ประสทิธภิาพ  
2. สงเสรมิพัฒนา
บุคลากรใหศกึษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นตามความ
ตองการของ
มหาวทิยาลัย 
3. สงเสรมิการเขาสู
ตําแหนงทางวชิาการ 
พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ขดีความสามารถของ
อาจารยอยางตอเนื่อง 
4. สงเสริมใหมรีะบบการ
จูงใจบุคลากรใน การ

1.โครงการพัฒนาระบบ
การพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสทิธภิาพ 
2. โครงการสนับสนุน
บุคลากรใหศกึษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น  
3. โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนใหบุคลากรเขา
สูตําแหนงทางวชิาการ 
4. โครงการความรวมมอื
กับมหาวทิยาลัยทัง้ใน
และตางประเทศ
สนับสนุนใหอาจารยไป
ศกึษา และพัฒนา
ศักยภาพในตางประเทศ 

2. ระดับความสาํเร็จของการรับและ
การพัฒนาบุคลากรใหมมีาตรฐาน 

KPI 
ใหม 

ระดับ 3 4 4 5 5 

3. รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒปิรญิญาเอก ตอจํานวน
อาจารยประจําทัง้หมด 

21 รอยละ 25 30 35 40 45 

4. รอยละของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวชิาการตอ
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 

17 รอยละ 20 25 30 35 40 

5. รอยละผลงานทางวชิาการที่มี
คุณภาพตออาจารยประจําทัง้หมด 

80 รอยละ 80 85 90 95 100 

6. รอยละความพงึพอใจของ
บุคลากรที่มตีอการไดรับการ
สงเสรมิและการพัฒนา 

70 รอยละ 70 75 80 85 90 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
7. รอยละของบุคลากรที่มสีวนรวม
ในกจิกรรมของมหาวทิยาลัย 

80 รอยละ 80 80 80 80 80 ผลติผลงานทางวิชาการ 
5. สงเสรมิพัฒนา
คุณภาพชีวติของ
บุคลากรเพื่อความ
สมดุลยของชีวิตและการ
ทํางาน 
6. สงเสรมิสนับสนุนให
บุคลากรยดึมั่นใน
วัฒนธรรมองคกร 
ปฏบิัตติามจรรยาบรรณ
วชิาชีพและจรรยาบรรณ
ของมหาวทิยาลัยฯ 
7. ทบทวนและปรับปรุง
ระบบคาตอบแทน/

สวัสดกิารที่มคีวาม
เหลื่อมล้ําใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับ
สภาพการณ 

5. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติของ
บุคลากร 
6. โครงการเชิดชูเกยีรติ
และมอบรางวัลใหแก
บุคลากรที่มสีมรรถนะ
ดเีดนในแตละดาน 
7. โครงการจัดหารายได
จากหลักสูตร การผลติ
ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาใหไดมาตรฐาน
วชิาการและมาตรฐาน
วชิาชีพ   

8. รอยละของบุคลากรที่ใช
เทคโนโลยใีนการจัดกจิกรรมการ
เรยีนการสอนและการปฏบิัตงิาน 

80 รอยละ 90 90 95 95 100 

9. รอยละของบุคลากรที่มคีวามรัก
ภักด/ีผูกพันกับองคกร/

มหาวทิยาลัย 

70 รอยละ 75 80 85 90 95 

10. ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสรางความเขมแข็งของวชิาชีพ
ครู และประสทิธผิลของการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

5 ระดับ 5 5 5 5 5 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
8. สรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองคกรใหเอื้อ
ตอการทํางานรวมกัน
อยางเปนกัลยาณมิตร 
9. สงเสรมิและพัฒนา
หลักสูตร การผลติครู
และบุคลากรทางการ
ศกึษาใหไดมาตรฐาน
วชิาการและมาตรฐาน
วชิาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบรหิารจัดการงานวิจัยใหมคีุณภาพและมาตรฐาน 

เปาประสงค : เปนมหาวิทยาลัยที่สรางองคความรูและใชการวจิัยเปนฐานในการดําเนินงาน  การพัฒนาทองถิ่นและสังคม 

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของโครงการวจิัย/งาน
สรางสรรคที่ดําเนนิการแลวเสร็จ 
ภายในปงบประมาณ หรอืใน
ระยะเวลาที่กําหนด ตอ
โครงการวจิัย/งานสรางสรรค
ทัง้หมด 

44.07 รอยละ 50 
 

55 
 

60 
 

65 
 

70 
 

1. พัฒนาคุณภาพ
งานวจิัยเพื่อสรางองค
ความรูในการพัฒนาการ
เรยีนการสอน  
2. พัฒนางานการบรหิาร
องคกรบนฐานการวจิัย 

3. สงเสรมิการนําองค
ความรูและนวัตกรรมไป
ใชประโยชนในการ
พัฒนาทองถิ่นและสังคม 
4. สงเสริม/สนับสนุนการ
สรางความรวมมอืการ
ทํางานรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เปน
ภาคหีุนสวนในการทํา
วจิัย การบรกิารวชิาการ 

1. โครงการสงเสรมิ และ
ผลักดันใหเกดิงานวจิัย
เชิงสรางสรรคนวัตกรรม 
และการนําไปใชในการ
พัฒนาการเรยีนการสอน 
2. โครงการสนับสนุนการ
นําองคความรูและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน
ในการพัฒนาทองถิ่น
และสังคม  
3. โครงการสรางความ
รวมมอืการทํางาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เปนภาคี
หุนสวนในการทําวจิัย 
การบรกิารวิชาการ และ

2. รอยละของจํานวนเงนิสนับสนุน
งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคตาม
เกณฑของ  สกอ. 

KPI 
ใหม  

 รอยละ  

3. รอยละของอาจารยประจําและ/

หรอืนักวจิัยประจําที่ทําวิจัยตอ
อาจารยประจําและ/หรอืนักวจิัย
ทัง้หมด 

45.32 รอยละ 50 60 70 80 80 

4. จํานวนของงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกดิ
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย

33.83 ชิ้น/เรื่อง 40 50 60 70 70 

ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
ประจําและ/หรอืนักวิจัย และวชิาชีพแกชุมชน

ทองถิ่น 
5. เสรมิสรางแรงจูงใจใน
การพัฒนางานวจิัยของ
นักวจิัยในการเผยแพร
ผลงานวจิัย 
6. สงเสรมิการนําองค
ความรูและนวัตกรรมไป
ดําเนนิการประกวด จด
ทะเบยีน/จดแจง 
ทรัพยสนิทางปญญา 
7. สงเสรมิสนับสนุนการ
เขาถงึแหลงขอมูล 
งานวจิัยที่เปนประโยชน 
เพื่อนําใชในการอางองิ 
(Citation) ผลงานวจิัย 

วชิาชีพแกชุมชนทองถิ่น
4. โครงการการนําองค
ความรูและนวัตกรรมไป
ดําเนนิการประกวด จด
ทะเบยีน/จดแจง 
ทรัพยสนิทางปญญา 
5. โครงการสนับสนุนให
ผลงานวจิัย/งาน
สรางสรรคไดรับการ
ตพีมิพในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ 
6. โครงการจัดหารายได
จากผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และทรัพยสนิ
ทางปญญาไปพัฒนาสู
เชิงพาณิชย   

5. จํานวนผลงานวจิัยหรอืงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดลิขสทิธิ์
หรอือนุสทิธบิัตรหรอืสทิธบิัตร    

19 ชิ้น 20 25 30 35 40 

6. จํานวนผลงานวิจัยหรอืงาน
สรางสรรคที่ตพีมิพเผยแพรใน
ระดับชาตหิรอืระดับนานาชาต ิ 

96 ชิ้น/เรื่อง 90 
 

100 
 

 

120 
 

 

150 
 

 

200 
 

 
7. รอยละผลงานวจิัยหรอืงาน
สรางสรรคของนักศกึษาที่ตีพมิพ
เผยแพรในระดับชาตหิรอืระดับ
นานาชาต ิ  

KPI 
ใหม 

รอยละ 80 85 90 95 100 

8. จํานวนของบทความวจิัยที่ไดรับ
การอางองิ (Citation) ใน Refereed 
Journal หรอืในฐานขอมูลระดับชาติ
หรอืระดับนานาชาต ิตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

27 ชิ้น/เรื่อง 30 
 

35 
 
 

40 45 
 

50 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
9. จํานวนงานวจิัยที่ถายทอดองค
ความรูที่ตอบสนองโจทยปญหา
ทองถิ่น  

KPI 
ใหม 

ชิ้น 20 25 30 35 40 

10. ระดับการดําเนนิงานตามระบบ
และกลไกในการบรหิารจัดการ
งานวจิัยที่มคีุณภาพ 

KPI 
ใหม 

ระดับ 3 
 

4 4 5 5 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาทองถิ่นและสังคมมาตรฐานการใหบรกิารวิชาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เปาประสงค : 1 นําองคความรู และนวัตกรรมจากการวจิัยไปใหบรกิารวชิาการแกชุมชนและสังคม เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยนื 

เปาประสงค : 2 เปนคลังปญญาและแหลงเรยีนรูของทองถิ่น และสังคม ในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยนื   
                      ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. จํานวนหลักสูตรฝกอบรมสําหรับ
พัฒนาบุคลากรประจําการและ
ประชาชนทั่วไป 

31 หลักสูตร 30 35 40 45 50 1. สงเสรมิใหมกีารสราง
หลักสูตรฝกอบรมที่
ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน หรอื
ผูรับบรกิาร 
2. สงเสรมิการบูรณา
การการบรกิารวชิาการ
กับงานวจิัย 
3. สงเสรมิการดําเนนิ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดํารฯิ 
4. สงเสริมการสราง
ความรวมมือเพื่อพัฒนา
ศูนยการเรยีนรูตามแนว

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมที่
ตอบสนองความตองการ
ของสังคม 
2. โครงการสนับสนุนการ
นําองคความรูจากการ
วจิัยและนวัตกรรมไปใช
บรกิารวชิาการพัฒนา
ทองถิ่นและสังคม  
3. โครงการศูนยศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง เกษตรทฤษฎี
ใหมสูการปฏบิัต ิ  
4. โครงการพัฒนาระบบ

2. ระดับความสําเร็จของโครงการ
หรอืกจิกรรมที่เสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรอืทองถิ่นให
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยนื   

5 ระดับ 3 4 4 5 5 

3. จํานวนการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วชิาการ มาใชในการพัฒนาการ
เรยีนการสอนและการวจิัย 

5 เรื่อง 5 10 15 20 25 

4. จํานวนหลักสูตรที่มกีารบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน
การจัดการเรยีนการสอน 

KPI 
ใหม 

หลักสูตร 5 10 15 20 25 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
5. จํานวนแหลงใหบรกิารวิชาการ
และวชิาชีพที่มหาวทิยาลัยมีสวน
รวมในการพัฒนาไดรับการยอมรับ
ในระดับทองถิ่น หรอืระดับชาติ 
หรอืระดับนานาชาติ 

KPI 
ใหม 

แหลง 5 10 15 20 25 ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
5. พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการใหบรกิาร 
วชิาการ 
6. พัฒนาระบบฐาน 
ขอมูลการจัดการความรู
เพื่อการบรกิารวิชาการ 
7. พัฒนาใหเกดิ
กระบวนการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงสูการปฏบิัติ 
8. ปรับโครงสรางการ
บรหิารจัดการทางการ
บรกิารวชิาการใหบรกิาร
กับงานวจิัยอยางเปน
รูปธรรม 

ฐานขอมูลการจัดการ
ความรูเพื่อการบรกิาร
วชิาการ 
5. โครงการสราง
เครอืขายความรวมมอื
กับผูเชี่ยวชาญ ปราชญ
ชาวบาน และศลิปนใน
พื้นที่ รวบรวมองค
ความรู ภูมปิญญา
ทองถิ่น เพื่อพัฒนา 
เศรษฐกจิสรางสรรค 
6. โครงการจัดหารายได
จากการใหบรกิาร
วชิาการ 

6. จํานวนศูนย/แหลงความเปนเลศิ 
(excellent center)  ภายใน/ภายนอก
มหาวทิยาลัยที่มีมาตรฐานในการ
ใหบรกิารทางวิชาการในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

KPI 
ใหม 

ศูนย/
แหลง 

3 4 5 5 5 

7. รอยละของหลักสูตรที่มกีิจกรรม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและภูมภิาค 

KPI 
ใหม 

รอยละ 50 60 70 80 90 

8. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นจาก
การใหบรกิารวิชาการ 

KPI 
ใหม 

รอยละ 5 5 5 5 5 

9. รอยละของอาจารยที่ใหบรกิาร
วชิาการแกทองถิ่น 

KPI 
ใหม 

รอยละ 50 60 70 80 90 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :  สงเสรมิสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

เปาประสงค : เปนแบบอยางและเปนแหลงเรยีนรูดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จของโครงการ
หรอืกจิกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่
มกีารบูรณาการกับการเรยีน    
การสอน 

KPI 
ใหม 

ระดับ 3 4 4 5 5 1. สงเสรมิสนับสนุน
กจิกรรมดาน
ศลิปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 
2. สงเสรมิสนับสนุนการ
อนุรักษ ทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดลอม 
3. สรางเสริมสนับสนุน
การพัฒนาแหลงเรยีนรู
ดานศลิปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 
 

1. โครงการจัดทําแผน
กลยุทธ แผนปฏบิัตกิาร 
เปนแหลงเรยีนรู และ
บรกิารดาน
ศลิปวัฒนธรรม 
2. โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม ของ
มหาวทิยาลัยใหมคีวาม
สมบูรณ  
3. โครงการสนับสนุน
การศกึษา วิจัย บูรณา
การองคความรู เพื่อการ
อนุรักษ ฟนฟูเพิ่มคุณคา
ของศลิปะ วัฒนธรรม 
และภูมปิญญาทองถิ่น 

2. รอยละของนักศกึษาที่เขารวม
โครงการหรอืกิจกรรมดาน
ศลิปวัฒนธรรม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวด 
ลอมที่มกีารบูรณาการกับการเรยีน
การสอนตอนักศกึษาทัง้หมด 

KPI 
ใหม 

รอยละ  70 75 80 85 90 

3. จํานวนแหลงเรยีนรูดาน
ศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมปิญญา
ทองถิ่นที่มหาวทิยาลัยรวมพัฒนา
กับภาคเีครอืขายใหมมีาตรฐานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ หรอื
นานาชาติ 

KPI 
ใหม 

แหลง  1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
4. จํานวนองคความรู ภูมปิญญา
พื้นบานที่รวบรวมและเผยแพร 

KPI 
ใหม 

เรื่อง 5 10 15 20 25 4.สรางและพัฒนาความ
รวมมอืและขอตกลง
รวมกับมหาวทิยาลัยและ
หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
5. สงเสรมิการวจิัยเพื่อ
การอนุรักษพัฒนาและ
เสรมิสรางศลิปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดลอม 
 

4. โครงการสราง
เครอืขายความรวมมอื
ดานทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรมทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ  
5. โครงการจัดหารายได
จากการถายทอดศลิปะ
และวัฒนธรรม   
6. โครงการจัดทํา
แผนปฏบิัตกิารพัฒนา
สิ่งแวดลอมของ
มหาวทิยาลัยใหยั่งยนื  
7. โครงการพลังงาน
สะอาดจากทรัพยากร
ภายในมหาวทิยาลัย 

5. จํานวนแหลงเรยีนรูภายใน
มหาวทิยาลัยที่ไดรับการยอมรับ
ดานการทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

KPI 
ใหม 

แหลง 1 2 3 4 5 

6. รอยละความพงึพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสยีที่มตีอสภาพภูมทิัศน
และสิ่งแวดลอมของมหาวทิยาลัย 

83.20 รอยละ  83 84 86 88 90 

7. ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัย  
สเีขยีวในประเทศ 

17 อันดับ 16 15 14 13 12 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : สรางความรวมมอืกับภาคีเครอืขายในการพัฒนามหาวทิยาลัยและสังคม  อาเซยีนและภูมภิาคอื่นของโลก  
เปาประสงค : มคีวามรวมมอืระหวางมหาวิทยาลัย  และหนวยงานภาครัฐ  ภาคธุรกจิ  ภาคอุตสาหกรรม  องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
                 สถานประกอบการและศิษยเกาในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. จํานวนองคกร สมาคม หรอื
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ใน
และตางประเทศที่เขารวมเปน
เครอืขายความรวมมอืในการ
พัฒนามหาวทิยาลัย ภูมิภาค
อาเซยีนและภูมภิาคอื่นของโลก 

9 หนวยงาน 10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

1. พัฒนามหาวทิยาลัย
เพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน 
2. สรางและพัฒนา
ความรวมมอื และ
ขอตกลงรวมกบั
มหาวทิยาลัยและ
หนวยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกจิ ภาคอุตสาหกรรม 
ชุมชน ทัง้ภายในและ
ตางประเทศ 
3. รณรงคและ
ประชาสัมพันธหลักสูตร 

1. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูประชาคม
อาเซียน 
2. โครงการสรางความ
รวมมอืรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกจิ 
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน 
ทัง้ภายในและตางประเทศ 
3. โครงการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร 
บนเว็บไซต  
4. โครงการสนับสนุน
ความรวมมอืกับนักวจิัย

2. ระดับความสําเร็จตามโครงการ/

กจิกรรมความรวมมอืทางวิชาการ
และการวิจัยที่ดําเนนิการอยาง
ตอเนื่องทัง้ในและตางประเทศ 

KPI 
ใหม 

ระดับ 3 4 4 5 5 

3. รอยละของนักศกึษาตางชาติ
ระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศกึษา
ที่เพิ่มขึ้น 

0.56 รอยละ 1 1.2 1.3 1.4 1.5 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
4. ระดับความสําเร็จในการสราง
ความรวมมอืกับภาคเีครอืขายใน
การพัฒนามหาวทิยาลัยและสังคม 
ภูมภิาคอาเซยีนและภูมภิาคอื่นของ
โลก 

KPI 
ใหม 

ระดับ 3 4 4 5 5 
 

บนเว็บไซตภาษาอังกฤษ
ของมหาวทิยาลัยและใน
ตางประเทศ 
4. พัฒนาและสนับสนุน
ความรวมมอืกับนักวจิัย
ในตางประเทศ 
5. พัฒนาเว็บไซตของ
หนวยงานใน
มหาวทิยาลัยเปน
ภาษาอังกฤษ 
6.สงเสรมิสนับสนุน
กจิกรรมนานาชาติ
สําหรับนักศกึษาตางชาต ิ
นักศกึษาและบุคลากร
กับองคกรสมาคม 
หนวยงานชุมชนใน
ตางประเทศ 

ตางประเทศ 
5. โครงการพัฒนา
เว็บไซตของหนวยงานใน
มหาวทิยาลัยเปน
ภาษาอังกฤษ 
6.โครงการสงเสรมิ
สนับสนุนกจิกรรม
นานาชาตสิําหรับ
นักศกึษาตางชาต ิ
นักศกึษาและบุคลากร
กับองคกรสมาคม 
หนวยงานชุมชนใน
ตางประเทศ 
7. โครงการรับนักศกึษา
ตางชาตเิขาศึกษาตอใน
มหาวทิยาลัยฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี สูการกํากับดูแลตนเองอยางมปีระสทิธภิาพ 

เปาประสงค : มรีะบบบรหิารจัดการภายในองคกรที่มคีุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จของการปฏบิัติ
ตามแผนปฏบิัตริาชการ 

5 ระดับ 5 5 5 5 5 1. พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
สงเสรมิการมสีวนรวม
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอยางเปน
รูปธรรม 
2. สงเสรมิและพัฒนา
บุคลากรใหมี
ความกาวหนาในอาชีพ
และมคีวามรูเพื่อนําไปสู
การพัฒนาองคกรแหง
การเรยีนรู 
3. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อบรหิาร

1. โครงการพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภบิาล  
2. โครงการสงเสรมิและ
พัฒนาองคกรเปน
องคกรแหงการเรยีนรู 
3. โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดาน 
ICT ใหมปีระสทิธภิาพ  
โดยเฉพาะระบบ Wifi ให
ครอบคลุมพื้นที่
ใหบรกิาร 
4. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหอพักใหมี
บรรยากาศของการ

2. ระดับความสําเร็จการปฏบิัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏบิัติ
ราชการ 

4.18 ระดับ 4.2 4.3 4.3 4.5 4.6 

3. ระดับความสําเร็จในการปฏบิัติ
ตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร 

4.67 ระดับ 4.5 4.6 4.7 4.8 5 

4. ระดับความสําเร็จของแผน
บรหิารความเสี่ยง 

5 ระดับ 5 5 5 5 5 

5. ระดับความสําเร็จของการปฏบิัติ
ตามแผนกลยุทธทางการเงิน 

4 ระดับ 4 4 4 5 5 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
6. ระดับความสําเร็จของการปฏบิัติ
ตามแผนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 ระดับ 4 4 4 5 5 จัดการที่มคีุณภาพ 
4. พัฒนาและปรับปรุง
ระเบยีบ ขอบังคับ 
และประกาศตางๆ ให
ทันสมัยภายใต
สถานการณที่
เปลี่ยนแปลง 
5. สงเสริมสนับสนุนการ
ใชทรัพยากร    ทุกดาน
รวมกันเพื่อใหเกิดความ
คุมคา 
6. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานการ
บรหิารจัดการ 
7. สงเสรมิและสนับสนุน
การใชระบบประกัน
คณุภาพการศกึษาใน
การบรหิารจัดการ  

เรยีนรู มคีวามปลอดภัย   
5. โครงการเพิ่มชองทาง
ในการรับฟงความ
คดิเห็นจากผูที่มสีวนได
เสียในองคกร   
6. โครงการใชทรัพยากร
รวมกัน และแบงปน
ใหกับชุมชน สังคม เชน 
พื้นทีส่าธารณะ 
หองสมุด สนามกฬีา 
และบรกิารอื่นๆ ของ
มหาวทิยาลยั 
7. โครงการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูดานการประกัน
คุณภาพ (งาน Show & 
Share) การคัดเลือก 
Best Practice และเชิดชู
เกยีรตใิหแกบุคลากร/

7. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมนิระบบประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในตามเกณฑ สกอ. 

3.66 ระดับ 3.70 4.00 4.30 4.50 5.00 

8. ระดับความสําเร็จของสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูมจีํานวน
เพยีงพอ ทันสมัย และมี
ประสทิธภิาพ 

KPI 
ใหม 

ระดับ 3 4 4 5 5 

9. รอยละความพงึพอใจของ
ผูรับบรกิารตอการใหบรกิารของ
หนวยงานในมหาวทิยาลัย 

84.60 รอยละ 85 86 87 
 

88 
 

90 
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ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
8. พัฒนา และสงเสริม
การใชระบบความ
ปลอดภัยและการจราจร
ใหมปีระสทิธภิาพ 

หนวยงานทีป่ระสบ
ความสําเร็จในการ
ดําเนนิงานดานการ
ประกันคุณภาพ 
8. โครงการจัดหา
ผลประโยชนจาก
ทรัพยสนิและคุณคาของ
มหาวิทยาลัย  ใหมี
ประสทิธภิาพในการ
ดําเนนิงาน มผีลติภัณฑ
หรอืการบรกิารใหมๆ  
และสรางรายได 
9. โครงการจัดทํา
แผนการรักษาความ
ปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย   
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สรุป ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ แผนยุทธศาสตร 
มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
เปา 

ประสงค 
ตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ 

1. การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ 2 17 16 12 

2. พัฒนาครู  คณาจารยและบุคลากรใหมี
คุณภาพ 

2 10 9 7 

3. พัฒนาการบรหิารจัดการงานวิจัยใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

1 10 7 6 

4. พัฒนาทองถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2 9 8 6 

5. สงเสรมิสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

1 7 5 7 

6. สรางความรวมมอืกับภาคเีครอืขายในการ
พัฒนามหาวทิยาลัยและสังคม ในภูมิภาค
อาเซยีน และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก 

1 4 6 7 

7. พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดสีูการกํากับ
ดูแลตนเองอยางมปีระสทิธภิาพ 

1 9 8 9 

7 ยุทธศาสตร 10 66 59 54 
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ส่วนที่ 4 

การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ .ศ.2560-2564 เป็นแผนที่ใช้

เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ      
มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาใหก้ับท้องถิ่น และภูมิภาค รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ           
มีสภาพแวดล้อมสีเขียว โดยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น      
7 ประเด็นยุทธศาสตร์  59 กลยุทธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการสร้างความชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์ฯ และ
การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ 
และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ มีแนวทางดังนี ้   

 
1. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ฉบับที่ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ รับฟังความคิดเห็นจากภาค
ส่วนตา่งๆ ประกอบด้วย 

 กลุ่มผู้บริหารคณะ สาขาวิชา  
 กลุ่มผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ศูนย์ กอง  
 กลุ่มสภาคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และศษิย์เก่า 
 กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
 กลุ่มคณะกรรมการพิจารณาที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยยังได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 
ในการน าเอาข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงให้แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้ และ
ได้รับความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน 

 
 
 

สรุป ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ แผนยุทธศาสตร
มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ พ ศ

 

ประเด็นยุทธศาสตร
เปา

ประสงค
ตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ

. การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ     

. พัฒนาครู  คณาจารยและบุคลากรใหมี
คุณภาพ 

    

. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

    

. พัฒนาทองถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

    

. สงเสรมิสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

    

. สรางความรวมมอืกับภาคเีครอืขายในการ
พัฒนามหาวทิยาลัยและสังคม ในภูมิภาค
อาเซยีน และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก 

    

. พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดสีูการกํากับ
ดูแลตนเองอยางมปีระสทิธภิาพ 

    

ยุทธศาสตร
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2. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและแผนงบประมาณ 
ในการน าแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของ

โครงการพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งงบประมาณในการด าเนินมาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การสนับสนุนของ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ได้น ากลยุทธ์  ที่มี  57 กลยุทธ์ มาจัดท าเป็น 
โครงการ/กิจกรรม ตา่งๆ โดยได้ถ่ายทอด มอบหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย 
ระดับรองอธิการบดี และคณะ/หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน  จึงจะได้มี

การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่คณะ ศูนย์ 
สถาบัน ส านัก กอง/ส านักงาน หรือสาขาวิชาต่างๆ โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า และหน่วยงานศูนย์ สถาบัน ส านัก กอง/ส านักงาน 
โดยการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ส าคัญ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นกลไกเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

4. การติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็น 
รายไตรมาส คอื รอบ 3 เดอืน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบและกลไกของ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าใน
การด าเนินงาน   ตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามความ
คืบหน้าของการด าเนินงานตามโครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน    ตามยุทธศาสตร ์รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัด  การพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ได้ตระหนักและรับรู้ถึง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยใหบุ้คลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเขา้ใจ ทั้งในการท าประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรยีมไว้ 
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ส่วนที่ 5 

การตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 

การติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12        
พ.ศ. 2560-2564 ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจากได้ผ่าน
กระบวนการวางแผน (Planning) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล 
(Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน การประเมินผล
ส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ในปัจจุบันหลายองค์กรได้น าแนวคิด
ของ ดร.เดมมิ่ง มาใช้ในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ การด าเนินงาน คือ วงจร 
PDCA หรอืเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าแผน
ไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action)  

วงจร PDCA มีการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ
วางแผน โดยเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการน าแผนไปปฏิบัติ (Do) คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
(Check) ซึ่งเป็นการน าผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนที่วางไว้ 
และหากพบว่า ผลการปฏิบัติงานจริงไม่ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ก็จะน าไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไข 
(Action) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป วงจร PDCA นี้จะเป็นกระบวนการที่ 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดที่จะท า ให้ เกิดการปรับปรุงแก้ ไขตลอดเวลา (Continuous 

Improvement) เพื่อ หาทางให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือวัดความส า เร็จของการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามตัวชี้วัด Corporate KPI ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

แล้ว ต้องค านึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ (Impact)    

การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ในส่วนประสิทธิผล (Effectiveness)นั้น เพื่อให้ทราบว่า
การด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ท าให้
การปฏิบัติงานนั้นไม่ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว ส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการ
พิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงาน ที่ใชป้ัจจัยหรือต้นทุนการด าเนินงาน (Input) โดยเทียบ
กับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ/แผนงาน เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นได้ผล
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
เพียงใด และผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาก าลังคนของประเทศ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมโดยส่วนรวมและ กลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างไร  
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การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และรอบการประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จะมีการติดตามและประเมินผลตั้งแต่ตัวชี้วัดความส า เร็จของ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตรด์ังนี้  

1. ระดับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จะประเมินผลส าเร็จในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ของแต่ละยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนที่ตั้งไว้ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นใน
แต่ละปี และจัดท ารายงานการ ประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) เป็นรายยุทธศาสตร์ และน าเสนอที่ประชุม ผูบ้ริหารและสภามหาวิทยาลัยต่อไป และการ
ประเมินผลจะด าเนินการทุกปี  

2. ระดับโครงการยุทธศาสตร์ (Initiative) หลังจากที่แผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านการอนุมัติสภา
มหาวิทยาลัย แล้ว และโครงการต่างๆในแผนยุทธศาสตร์จะเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไปจนกระทั่งสิ้นแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 จะรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการยุทธศาสตรท์ี่ได้มกีารถ่ายทอดไปสู่ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในแต่ละปีการประเมินผลนี้
จะด าเนินการทุกปี  

3. ระดับแผนยุทธศาสตร์จะมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งฉบับว่าสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ ระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) นอกจากประเมินผลตามตัวชี้วัดแล้ว การน าเสนอปัญหาและ
อุปสรรคที่ควรน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปให้ดี
ยิ่งขึ้น โดย มหาวิทยาลัยจะน าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
ทั้งนี้การประเมินผลจะ จัดท า     2 ครั้ง คือ ครั้งแรกจะประเมินเมื่อด าเนินการได้ครึ่งแผน คือเมื่อ
สิน้ปีที่ 3 ของแผน พ.ศ.2560-2562 และ ครั้งที่สองเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งฉบับ  พ.ศ.2560-

2564  

อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามแนวทางข้างต้น
แล้ว มหาวิทยาลัยมีการประเมนิความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย (Value for Money : 

VFM) ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่
มุ่งประเมินการด าเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้ได้ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบ ( Impact)           

ทั้งทางบวกและทางลบ ต่อประชาชนและต่อภาครัฐของประเทศ 
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ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength)  

No ประเด็น คะแนน   S.D. 

1 มีเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ชุมชน ท้องถิ่นในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

68 4.25 0.77 

2 มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรยีน  66 4.13 0.89 

3 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 65 4.06 1.00 

4 มีระบบการดูแลนักศึกษา เอาใจใส่นักศึกษา และสนับสนุน
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ดี 

64 4.00 0.89 

5  สนับสนุนมุง่เน้นการวิจัยพัฒนางานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
64 4.00 1.03 

6 มีการวางแผนล่วงหนา้ระยะ 5 ป ีและมีการแปลงแผนสู่แผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่มีความชัดเจน 

64 4.00 0.89 

7 มีต าแหนง่พื้นที่ตั้งดี และเป็นศูนย์กลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

63 3.94 1.18 

8 มีเครอืข่ายการวิจัยความรว่มมอืทั้งหนว่ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

63 3.94 0.57 

9 กระบวนการวางแผนเน้นการมสี่วนรว่มของคนในองค์กรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

63 3.94 0.77 

10 บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 63 3.94 0.77 

11 มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การฝึกอบรม  สัมมนา ตามภารกิจอย่างมคีุณภาพ   

62 3.88 0.72 

12 มีการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกระดับ ทั้งระดับนักศึกษา และ
บุคลากร  

62 3.88 0.81 

13 มีเวทีใหน้ักวิจัย นักศึกษา เผยแพร่ผลงานวิจัย  ทั้งการตพีิมพ์ใน
วารสาร  และเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

61 3.81 0.83 

14 มีการจัดสรรทุน/แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอก เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

61 3.81 0.83 
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จุดแข็ง (Strength)  

No ประเด็น คะแนน   S.D. 

15 มีพื้นที่ตัง้ที่เหมาะสม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมภูมิภาค 

61 3.81 0.91 

16 มีแผนที่มคีวามสอดคล้องกัน และเชื่อมโยงในทุกระดับ 61 3.81 0.75 

17 มีระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่ชัดเจน 61 3.81 0.75 

18 มีสาขาวิชาเป็นที่ยอมรบัของสังคม ที่มช่ืีอเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม  59 3.69 1.08 

19 มีแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เชน่ 
เอกสารใบลาน ที่สามารถน าไปศกึษาค้นคว้าได้ 

59 3.69 0.95 

20 สภามหาวิทยาลัย สง่เสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับ
คณะวชิาที่มสีภาวิชาชีพรับรองหากมีความพร้อมและความจ าเป็น
จะจัดตั้งคณะวิชาอื่น  ใหร้วมเป็นคณะที่มลีักษณะของศาสตร์เดียวกัน    

59 3.69 1.01 

21 บุคลากรมีความผูกพันกับท้องถิ่น 59 3.69 0.79 

22 มีความเป็นท้องถิ่น และพัฒนาจากคนในท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้
ไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น 

58 3.63 0.81 

23 มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการทุกระดับ 58 3.63 0.72 

24 มีการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 58 3.63 0.81 

25 หลักสูตรส่วนใหญ่ผา่นการรับรองตามมาตรฐาน TQF  57 3.56 1.09 

26 มีคณาจารย์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
จัดบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและท้องถิ่น 

57 3.56 0.51 

27 มีระบบการบริหารด้วยคณะกรรมการในหน่วยงานภายใน ช่วยให้
การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ และสามารถสื่อสารกับ
หนว่ยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

56 3.50 0.89 

28 ความรูค้วามสามารถของบุคลากรเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 56 3.50 0.63 

29 มีนโยบายและทิศทางในการบริหารงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 56 3.50 1.03 

30 มีการจัดโครงสร้างภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจน 

55 3.44 1.03 

31 การจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ 

54 3.38 0.89 

32  มีการด าเนินการโครงการและกิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

54 3.38 0.81 
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จุดแข็ง (Strength)  

No ประเด็น คะแนน   S.D. 

33 มีเครอืข่ายการด าเนินงานทั้งภายในและต่างประเทศ 54 3.38 0.81 

34 มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างตอ่เนื่อง  54 3.38 1.09 

35 แหลง่สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ การผลติบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพ   

53 3.31 0.79 

36 ประชาคมสามารถติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหาร และสร้างความเสมอภาคในการปฏิบัติงานได้ 

53 3.31 1.01 

37  มีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 52 3.25 1.00 

38 มีการน าเนือ้หาสาระด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรจุไว้ใน
การจัดการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย  

51 3.19 0.83 

39  มีหอศลิปะและวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งการศกึษาตามอัธยาศัยและ
เป็นศูนย์กลางการศกึษา 

51 3.19 0.83 

40 มีโครงสรา้งพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์  
สามารถพัฒนาไปสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

50 3.13 0.96 

41 มีบุคลากรที่มปีระสบการณ์ด้านวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ  50 3.13 0.89 

42 มีความพร้อมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มปีระสิทธิภาพ 

และมีปริมาณเพียงพอต่อการใชง้านในปัจจุบัน 

49 3.06 0.77 

 

จุดอ่อน  (Weakness) 

No ประเด็น คะแนน   S.D. 

1  ขาดการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร
ในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในอนาคต 

71 4.44 0.73 

2 อาจารย์มคีุณสมบัติ และสัดส่วน อาจารย์ ตอ่ นักศึกษา ไม่ครบ
ตามเกณฑ์  สกอ.  

69 4.31 0.87 

3  คณาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา และมีต าแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอกในสัดส่วนต่ าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ 
สกอ.ก าหนด 

69 4.31 0.70 

4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน (job 

description) ยังมีน้อย 

69 4.31 0.95 

5 ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร มีสทิธิแตกต่างกัน 69 4.31 1.01 
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จุดอ่อน  (Weakness) 

No ประเด็น คะแนน   S.D. 

6  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ถูกน าไปใช้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

68 4.25 0.68 

7 ระบบฐานขอ้มูลด้านบุคลากรขาดความชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 68 4.25 0.77 

8 การประเมนิผูบ้ริหาร และบุคลากร ยังไม่เป็นระบบหรอืไม่เป็น
แนวทางเดียวกัน ขาดความชัดเจน 

68 4.25 0.77 

9 ขาดการประเมิน ความคุ้มค่าของการด าเนินการตามแผนในแต่
ละระดับ 

67 4.19 0.83 

10 มหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนการบริหารสินทรัพย์ และการใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

67 4.19 0.91 

11  การสรรหาบุคลากรยังไม่มีความหลากหลาย 67 4.19 0.75 

12 ขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะทางด้านทานุบ ารุง
ศลิปะและวัฒนธรรม 

66 4.13 0.96 

13 ขาดการวางแผนบริหารจัดการบุคลากร และแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

66 4.13 0.62 

14 ขาดกระบวนการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง 

66 4.13 0.62 

15 ขาดการบูรณาการเพื่อให้เกิดจุดเด่นด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม และ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

65 4.06 0.77 

16 การสรา้งจิตส านึก และความรักในองค์กรยังไม่เพียงพอ 65 4.06 0.93 

17 มีบางหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

64 4.00 0.89 

18 กฎระเบียบ ในการด าเนินงานของหน่วยงานขาดความชัดเจน  64 4.00 0.73 

19  ขาดคู่มอืกระบวนการท างานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน ท า
ให้ไม่สามารถท างานทดแทนกันได้ 

64 4.00 0.82 

20 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหลายประเภท ซึ่งมีสถานะ และสิทธิ
ประโยชน์แตกต่างกัน 

64 4.00 0.82 

21 ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดได้ยังมนี้อย  63 3.94 1.00 

22 ระบบก ากับติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 63 3.94 0.57 
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จุดอ่อน  (Weakness) 

No ประเด็น คะแนน   S.D. 

ภายในมปีระสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

23 การสรา้งอัตลักษณ์ดา้นการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 62 3.88 0.81 

24 ขาดการประเมินผลการด าเนินงาน ของหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง 

62 3.88 0.81 

25 การเชื่อมโยงการวิจัย กับการบริการวิชาการ  เพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นยังมนี้อย 

61 3.81 0.91 

26  ผลงานวิจัยยังไม่สามารถแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 61 3.81 1.28 

27 นักวิจัยที่มคีวามรูเ้ฉพาะ ด้านเชิงลึกยังมนี้อย 60 3.75 1.24 

28 หลักสูตรด้านการบริการวิชาการยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

59 3.69 0.79 

29 การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการยังไม่เป็นรูปธรรม 

59 3.69 0.70 

30 ขาดการวิเคราะหโ์ครงสร้างหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นระบบท าให้ซ้ าช้อนในภารกิจ 

59 3.69 0.79 

31  ระบบการบริหารจัดการด้านการคลังยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

59 3.69 0.70 

32 การมสี่วนรว่มในการบริหารจัดการของบุคลากรยังมีน้อย 59 3.69 0.60 

33 ขาดการสื่อสารอย่างทั่วถึงกับบุคลากรทุกระดับ 59 3.69 0.87 

34 การใชท้รัพยากรร่วมกัน ยังไม่มีประสิทธิภาพ 58 3.63 1.15 

35 การบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจน 

58 3.63 0.81 

36 ขาดการบูรณาการเพื่อให้เกิดจุดเด่นด้านการท านุบ ารุง
ศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 

58 3.63 1.15 

37 หอศลิปะและวัฒนธรรมขาดความมีชีวติ ขาดการเชื่อมโยงการ
เรียนการสอน การเรียนรู้กับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

58 3.63 1.15 

38 ระบบฐานขอ้งมูลของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายขาดความ
เชื่อมโยงในการน ามาใช้ประโยชน์ 

58 3.63 1.26 

39 ระบบบริหารความเสี่ยงการด าเนนิงานในทุกระดับขาดความ
จรงิจังและต่อเนื่อง 

58 3.63 1.20 
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จุดอ่อน  (Weakness) 

No ประเด็น คะแนน   S.D. 

40  ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชนใ์นระดับชาติ หรอืนานาชาติยังมี
น้อย 

57 3.56 1.03 

41 จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรคม์ีสัดสว่นค่อนข้างต่ า เมื่อ
เทียบกับจ านวนอาจารย์ และนักวิจัย 

56 3.50 1.10 

42 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติการไม่ชัดเจน 

56 3.50 0.82 

43 ระบบ ท าให้การน าทรัพยากรมาใชย้ังไม่คุ้มค่าที่เกิดประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัยยังมีน้อย 

56 3.50 0.73 

44 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมขาดความต่อเนื่อง 55 3.44 1.03 

45 วัฒนธรรมการท างานในรูปแบบราชการที่ยึดติดมายาวนาน ท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานใหม่ๆ 

55 3.44 0.96 

46 ไม่มกีารใชง้านวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 54 3.38 1.20 

47 ขาดแหล่งบริการวิชาการที่มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ  หรอืนานาชาติ 

54 3.38 1.09 

48 การมสี่วนรว่มในการจัดท าแผนยังไม่ครอบคลุมบุคลากร
หนว่ยงานภายใน 

54 3.38 0.50 

49 ขาดระบบการก ากับติดตามในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  52 3.25 0.93 

50 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีขาดความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

47 2.94 0.85 

 

 

โอกาส (Opportunity)  
No ประเด็น คะแนน   S.D. 

1 เครือขา่ยความรว่มมอืร่วมกับหนว่ยงานภาครัฐ/เอกชน และการ
จัดท าหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรูใ้ห้กับแรงงานให้มี
คุณภาพ  

67 4.19 0.75 

2 การพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น/ระยะยาว ที่เป็นสหสาขาวิชาเพื่อ
ตอบสนองดา้นการเปิด AEC 

67 4.19 1.05 
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โอกาส (Opportunity)  
No ประเด็น คะแนน   S.D. 

3 การคมนาคมขนส่ง (Logistics) สะดวกรวดเร็วเนื่องจากจังหวัด
มหาสารคามเป็นศูนย์กลางภูมภิาค 

64 4.00 0.89 

4  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์ การศกึษาวิจัยร่วมกัน 
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การเรียนรู้ภาษาระหว่างกัน การ
โอนย้ายหน่วยกิตขา้มสถาบันและประเทศ การศกึษาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตลอดจนการศกึษาตลอดชีวติ 

สะดวกรวดเร็วขึน้ 

63 3.94 0.85 

5 ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ อาหาร วัฒนธรรม 
มากขึ้น 

63 3.94 0.77 

6 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
ตลอดชวีิต 

63 3.94 0.85 

7 การเข้า AEC ท าให้มพีืน้ที่มากขึ้นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  62 3.88 1.15 

8 กลุ่มประชาชน และกลุ่มนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มคีวามสนใจใน
การศกึษาต่อกับมหาวิทยาลัย เพราะเป็นมหาวิทยาลัย ในท้องถิ่น 
มีคุณภาพ ค่าเล่าเรียนถูก และสามารถกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศกึษาได้  

62 3.88 0.34 

9 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการ การให้บริการ การ
เข้าถึงขอ้มูลได้รวดเร็วขึน้  และการพัฒนาการศกึษาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

61 3.81 0.91 

10  การสร้างเครือข่ายความรว่มมอื (MOU) กับต่างประเทศมากขึ้น 61 3.81 0.75 

11 จัดท าหลักสูตรในการพัฒนา และดูแลผูสู้งอายุ ซึ่งในอนาคตมี
แนวโน้มว่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

61 3.81 0.75 

12 สังคมและภูมิภาคให้การยอมรับ เป็นสถาบันที่เก่าแก่มช่ืีอเสียง  61 3.81 0.83 

13 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเรียนรูต้ลอดชีวติและการพัฒนาสังคมผูสู้งอายุ 

61 3.81 0.83 

14 การมเีครือข่ายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เหนียวแนน่  61 3.81 0.54 

15 กฎหมายและระบบบริหารจัดการในปัจจุบันเอือ้ต่อการพัฒนา
หลักสูตรใหส้อดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

60 3.75 0.77 
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โอกาส (Opportunity)  
No ประเด็น คะแนน   S.D. 

16 การมพีันธมิตร หรอืภาคีเครอืข่ายในการท างานเชงิพื้นที่มคีวาม
เข้มแข็ง 

60 3.75 0.45 

17 รัฐบาลสนับสนุนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท าให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีพื้นที่ท ากิจกรรมมากขึ้น 

59 3.69 1.01 

18 นโยบายสนับสนุนให้น าระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการใน
ระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

59 3.69 1.20 

19 ต าแหน่งพืน้ที่ที่ตัง้เป็นศูนย์กลางของภูมภิาค หรอืเป็นสะดอือีสาน 58 3.63 0.81 

20 มีเครอืข่ายความรว่มมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร  ทั้ง
นักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และ
การใชท้รัพยากรร่วมกันใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น 

57 3.56 0.73 

21 ประเทศตอ้งการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น 56 3.50 1.15 

22 การเปิดเสรีทางการศกึษามากขึ้น น าไปสู่การขยายจ านวน
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ใหเ้พิ่มขึน้   

55 3.44 0.89 

23 มหาวิทยาลัยมีความอิสระทางดา้นการบริหารจัดการ 54 3.38 1.09 

 

ภาวะคุกคาม (Threat) 
No ประเด็น คะแนน   S.D. 

1 การแขง่ขันทางการศกึษาที่เพิ่มขึ้น  มีสถาบันอุดมศกึษาที่มุง่เชิง
พาณชิย์มากขึ้น การแข่งขันด้านการศกึษาที่รุนแรงขึ้น  

72 4.50 0.82 

2 แนวโน้มจ านวนนักศึกษาลดลง  ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดมี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง  

67 4.19 0.98 

3 เกิดการแข่งขันในการจัดการศกึษาทั้งจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 

66 4.13 0.62 

4 ค่าครองชีพในการด ารงชีวติสูงในภาวการณ์ปัจจุบัน 65 4.06 0.85 

5 ประชากรในวัยศึกษาต่อลดจ านวนลง ท าให้เกิดการแข่งขัน ช่วง
ชิงผูเ้รียนระหว่างสถาบันการศกึษาด้วยยุทธวิธีตา่ง ๆ ที่
หลากหลาย  จงึท าให้รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 

64 4.00 0.82 
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ภาวะคุกคาม (Threat) 
No ประเด็น คะแนน   S.D. 

6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมอืงท าให้มหาวิทยาลัยขาด
ความตอ่เนื่องในการด าเนินงาน  จงึตอ้งมกีารปรับตัวใหท้ันกับ
การเปลี่ยนแปลง   

64 4.00 0.63 

7 ค่านิยม แฟช่ัน กระแสสังคม สื่อต่างๆ  วัตถุนิยม และวัฒนธรรม
นิยม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก มีผลกระทบต่อสุขภาพผูเ้รียน 

63 3.94 0.77 

8 การเปดิเสรีอาเซยีนท าให้มีการแขง่ขันในการรับนักศึกษาเพิม่มากขึ้น 63 3.94 0.68 

9 ระบบการคัดเลือกนักศกึษายังไม่เป็นเอกภาพ 63 3.94 0.68 

10 การสรา้งภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน โดดเด่น 63 3.94 0.85 

11 การศกึษากลายเป็นสินค้าและบริการ ปัญหาคุณภาพ ปัญหา
สมองไหลที่เกิดการช่วงชิงทรัพยากร หรือการแย่งที่เรยีน และ
อาชีพที่มีอยู่จ ากัด  

62 3.88 0.96 

12 ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว น าไปสู่
การปรับตัวเพื่อใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกก าลังมุง่สูก่ระแสใหม่ของ
การเปลี่ยนแปลง  

62 3.88 0.81 

13 การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนท าให้มคีวามหลากหลายวัฒนธรรม
เพิ่มมากขึ้น  และท าให้มีแนวโน้มในการแขง่ขันด้านอาชีพเพิ่มมาก
ขึน้ตามมา 

62 3.88 0.89 

14 การปรับปรุงกฎหมายระบบการจัดการศกึษาท าให้เกิดความไม่
ชัดเจนในการปฏิบัติ 

62 3.88 0.89 

15 ความเช่ือมั่นตอ่คุณภาพการศกึษาลดลง การแข่งขันเพื่อแย่งชิง
นักศึกษาในพืน้ที่เพิ่มขึ้นการว่างงานของบัณฑิตมีมากขึ้น   

62 3.88 0.81 

16 การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทาง
การเมอืง และการเปลี่ยนแปลงของโลก  

61 3.81 0.75 

17 ความมั่นคงทางการเมอืงไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา 
ก าหนดทิศทางและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน 

61 3.81 0.83 

18 การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอตอ่การพัฒนา
บัณฑติให้มคีุณภาพ 

 

60 3.75 1.13 
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100 

ภาวะคุกคาม (Threat) 
No ประเด็น คะแนน   S.D. 

19 หลักสูตรของสถาบันการศึกษามีความคล้ายคลึงกันท าให้เกิดการ
แขง่ขันในการแย่งลูกค้า 

58 3.63 1.45 

20 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ ท าให้ตอ้งลงทุนสูง  ส่งผลต่อ
งบประมาณสนับสนุนที่มีไม่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพของ
ระบบการศกึษาให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 

56 3.50 0.89 

21 การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 มีความซับซ้อนและมีความ
ยุ่งยากในการบริหารจัดการ 

53 3.31 0.95 

22 ระบบภายนอกมีความมั่นคงกว่า  ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

52 3.25 0.86 

23 แนวโน้มจ านวนนักศึกษาลดลง  ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

50 3.13 1.26 

24 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม  ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

46 2.88 1.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ วาง หนา 63 

แทรกหนา 
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แทรกหนา  

101 

แผนภาพแกน TOWS Matrix แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
จากภาพแกน TOWS Matrix  พบว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยังคงมีปัจจัยภายนอกที่

เอื้อในการด าเนินงานอยู่มาก  สามารถพัฒนาไปในเชิงรุกได้บางประเด็นโดยใช้ความพร้อมจากการมี
โอกาสและจุดแข็งที่มีศักยภาพสูง    ทั้งนี้ต้องใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่ ร่วมพัฒนาต่อยอดผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา และควรพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไปพร้อมๆกัน เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 12   พ.ศ. 2560-2564 ที่พึงปรารถนาดว้ยกัน 

 ∑ = 60 
=3.79 

S.D.=0.84 
 



ตั้งรับ 

WT 
∑ = 122 

=3.84 
 



ถอย 

รอโอกาสเหมาะ 

สุขุมรอบคอบ 

เร่งด าเนินการ
เอง

รุกขยายงาน 

ปรับปรุง 

ใช้พันธมิตร 
SO 

∑ = 117 

=3.68 
 



WO 
∑ = 122 

=3.84 
 



ST 
∑ = 117 

=3.68 
 



 ∑ = 62 
=3.89 

S.D.=0.81 
 



 ∑ = 60 
=3.79 

S.D.=0.88 
 



 ∑ = 57 
=3.58 

S.D.=0.87 
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ภาคผนวก ข. 

ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564 
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ภาคผนวก ค. 

ค าสั่งเข้ารว่มโครงการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564” 
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ภาคผนวก ง. 

ค าสั่งคณะอนุกรรมการจัดท า (รา่ง) แผนยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564 
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ภาคผนวก จ. 

ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณา (รา่ง) แผนยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564 
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ภาคผนวก ฉ. 

ค าสั่งคณะอนุกรรมการจัดท าตัวชีว้ัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564 
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ภาคผนวก ช. 

ค าสั่งเข้ารว่มโครงการ “ก าหนดตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564” 
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