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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใน 5 ปี
ข้างหน้า ซึ่งแผนดังกล่าวเกิดจากการประมวลผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานและการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 รายงานผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลงานของอธิ ก ารบดี พั น ธกิ จ และนโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของ
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่
21 บริบทใหม่ของโลก อาทิ การเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรโลก ความมั่นคงด้านทรัพยากรอาหาร พลังงาน น้ํา และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาคมและ
ภาคส่วนต่างๆ 5 กลุ่ม เพื่อนําข้อคิดเห็นเสนอแนะมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวในช่วง
เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 มีนาคม
2559
แผนยุท ธศาสตร์ ฯ ฉบับ นี้ ประกอบด้ วยเนื้ อหาสําคัญ 5 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1 ข้ อมูล
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564
ส่วนที่ 4 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
มหาวิ ท ยาลั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ นี้ จะเป็ น เสมื อ นเข็ ม ทิ ศ
ชี้ แ นวทางที่ ชั ด เจนที่ จ ะรวมพลั ง นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายที่
พึงปรารถนาต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ได้จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานที่
ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์กรอบ ทิศทาง
และนโยบายประเทศในด้านต่างๆ เช่น การเกิดประชาคมอาเซียน การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก
ความมั่ น คงด้ า นทรั พ ยากรอาหาร น้ํ า พลั ง งาน และการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 25602574) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี 2558 ของประเทศไทย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
นโยบายรัฐบาล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกหน่วยงาน ภายใต้โครงการ
ตรวจเยื่ยมหน่วยงาน เพื่อกําหนดแผนและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ได้กําหนดเป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง เพื่อพั ฒนาท้ องถิ่ น และสัง คม” และเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี อั ต ลัก ษณ์
มีคุณภาพมาตรฐาน ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการและมีบทบาทในการชี้นําเตือนสติ
ของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้
ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์รวม
ทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์ โดยมุ่งเน้นประเด็นสําคัญด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นสถาบัน
ที่ มุ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นวิ ช าการ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป้าประสงค์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มี
ความสามารถพิเศษ บุคลากรประจําการ และประชาชนทัว่ ไป
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป้าประสงค์ท่ี 2 พัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้มี
คุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนือ่ ง
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
ดําเนินงาน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น และ
สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป้าประสงค์ที่ 1 นําองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัย ไปให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นคลังปัญญาและแหล่ง
เรี ย นรู้ ข องท้ อ งถิ่ น และสั ง คม ในการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นแบบอย่าง และเป็น
แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เป้าประสงค์ที่ 1 มีความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
ภาคบริ ก าร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สถานประกอบการและศิ ษ ย์ เ ก่ า ในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกํากับดูแลตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ท่ี 1 มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
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ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564”

117-130
131-134
135-138
139-146
147-152
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. ที่ตั้ง ปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม พันธกิจ
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 457 ไร่ 206 ตารางวา

ปณิธาน
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นําชุมชนพัฒนา
ปรัชญา
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นําชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
เอกลักษณ์ (Uniqueness) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาษาไทย : “เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปญ
ั ญาเพื่อแผ่นดิน”
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.
ค่านิยม
สร้างสังคมการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
นําอย่างมีวิสัยทัศน์
เน้นผลลัพธ์ทีม่ ีคณ
ุ ค่า
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พันธกิจ
มาตรา 7 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบัน อุ ดมศึ กษาเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่ น ที่ เ สริ ม สร้ างพลั ง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้กาํ หนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิน่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่ และของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถิน่ ให้มี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิน่ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรอืน่ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
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ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทาน พระราชลัญจกรประจําพระองค์ให้เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปไข่
วงในคือพระราชลัญจกร ประจําพระองค์รชั กาลที่ 9 เป็นรูปพระ
ที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอกั ขระเป็น อุ หรือ
เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก โดยรอบเหนือจักรเป็นรูป
เศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระทีน่ งั่ อัฐทิศ แปลความหมายว่า
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน วงนอกเป็นชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”
สีประจํามหาวิทยาลัยฯ
สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวและสีแดง
สีเขียว : การเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน อันเกิดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
สีแดง : ความกล้าหาญ ความคิด และการกระทํา เพือ่ เริ่มสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
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ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยฯ
ดอกจาน เป็ น ไม้ ยื น ต้ น กลุ่ ม พื ช ตระกู ล ถั่ ว อยู่ ใ นวงศ์
Papilionaceae มีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Butea monosperma
(Lam.) Taub. ต้นจานเกิดในเขตร้อน ในเมืองไทยพบว่ามี
ต้ น จานขึ้ น อยู่ใ นป่ า ทั่ว ๆ ไป ตามที่ ร าบที่มี น้ํ า ท่ ว มถึ ง มี ชื่ อ
เรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ภาคเหนือเรียก กวาว กว๋าว
หรือก๋าว ภาคกลาง เรียก ทองกวาว ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ
ทองต้น ภาคใต้เรียก จอมทอง อีสานเรียก จาน ส่วนชื่อใน
ภาษาอังกฤษ ก็มีหลายชื่อ เช่น Flame of the Forest,
Bastard Teak, และ Bengal Kino เราเรียกต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยของเราว่า “จาน” ก็เพื่อเน้นความ
เป็นอีสาน เน้น พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และในส่วนของชีวิตนักเรียนนักศึกษานั้น ดอกจานเป็นเสมือนนาฬิกาบอกเวลาว่าถึง
ฤดู ส อบปลายภาคแล้ ว จะนิ่ ง นอนใจอยู่ มิ ไ ด้ และเมื่ อ สอบเสร็ จ ดอกจานโรยและร่ ว ง รุ่ น พี่ ที่ จ บ
การศึกษาก็จะจากมหาวิทยาลัยไป จึงเป็นห้วงเวลาแห่งความอาลัยอาวรณ์ของนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง
จาน ออกเสียงเหมือน จารย์ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่เคยบวชเรียนจนได้รับการยกย่องและผ่านพิธีเถราภิเษก
(หดสรง) เป็นผู้ที่คนเคารพนับถือมีความรู้และคุณธรรมเป็นครูของคน ต้นจานและดอกจานจึงเป็นต้นไม้
และดอกไม้ที่ทําให้เรารําลึกถึงครูอาจารย์ และรําลึกถึงอดีตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่
เป็นวิทยาลัยครูและโรงเรียนฝึกหัดครู ทั้งรําลึกถึงการก่อร่างสร้างตัวที่คนรุ่นต่าง ๆ ได้กระทําสืบต่อกัน
มาอย่างต่อเนื่องพัฒนามาอย่างเป็นลําดับขั้นและมั่นคง แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาและความ
เปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมก็ตาม เสมือนต้นจานที่ใช้เวลานานในการสร้างความมั่นคงให้กับ
ตนเอง มี ค วามทนทานและปรั บ ตั ว ให้ อ ยู่ กั บ ทุ ก สภาพดิ น ทุ ก สภาพอากาศ สามารถยื น หยั ด อยู่ ไ ด้
อย่างยั่งยืน
จากการเปลีย่ นแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ผ่านมา นับตั้งแต่เป็นโรงเรียน
ประถมกสิกรรม พ.ศ. 2468 จนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยมีการเปลีย่ นแปลงผู้บริหารหลายท่าน ดังนี้
โรงเรียนประถมกสิกรรม
พ.ศ. 2468-2475 นายจู สุวรรณบล
พ.ศ. 2475-2476 นายเรี่ยม แสงเจริญ
พ.ศ. 2476-2481 นายบัว วิเชียรแสน

ครูใหญ่โรงเรียนประถมกสิกรรม
ครูใหญ่โรงเรียนประถมกสิกรรม
ครูใหญ่โรงเรียนประถมกสิกรรม
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โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2481-2482 นายเที่ยง บุณฑริก
ครูใหญ่โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พ.ศ. 2483-2484 นายนาถ เงินทาป
ครูใหญ่โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พ.ศ. 2484-2489 นายสมาน ปทุมทิพย์
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พ.ศ. 2489-2497 นายไกรศรี สุขสมัย
ครูใหญ่โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2497-2502 นายประธาน จันทร์เจริญ
พ.ศ. 2502
นายประเทือง ภูสนาม
พ.ศ. 2502-2503 นายมนตรี ชุติเนตร
พ.ศ. 2503-2505 นายวิศาล ศิวารัตน์

ครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
ครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม

วิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2505-2509 นายวิศาล ศิวารัตน์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2510-2511 นายสายหยุด จําปาทอง ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2512-2517 นายอรุณ ปรีดีดิลก
ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2517-2519 นายประกอบ ระกิติ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2519-2521 นายอรุณ มุขสมบัติ
อธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2521-2528 รศ.ดร.ประหยัด ลักษณะงาม อธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2528-2530 ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว
อธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2530-2538 ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2538-2541 ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2541-2545 รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2545-2546 รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2547-2556 รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน รศ.สมชาย วงศ์เกษม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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2. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีการพัฒนาการมาโดยลําดับ ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

พ.ศ. 2468 ตั้งเป็น “โรงเรียนประถมกสิกรรม” ขึ้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2470 ได้ย้ายไปตั้งทีโ่ คกอีด่อย อยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทีต่ ้งั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน
ปัจจุบนั
พ.ศ. 2473 เปลี่ยนฐานะเป็น โรงเรียนประถมวิสามัญและฝึกหัดครูกสิกรรมขั้นต่ํา
พ.ศ. 2474 ได้ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูกสิกรรมขั้นต่าํ เหลืออยู่เฉพาะโรงเรียนประถม
วิสามัญ
พ.ศ. 2481 ยกฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2498 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2505 (1 พฤษภาคม) ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2519 จัดระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และ พ.ศ. 2518
มีผลให้ วิทยาลัยครูมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2535 (14 กุมภาพันธ์) วิทยาลัยครูทกุ แห่งได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ”
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด
แปลว่า “คนของพระราชา”
พ.ศ. 2538 (25 มกราคม) ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม และดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และวันที่ 6 มีนาคม 2538
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระราช
ลัญจกร ประจําพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถนุ ายน 2547 จนถึงปัจจุบนั
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3. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3.1 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดําเนินภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารจัดการตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ มีผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2555–2558 ดังนี้
3.1.1 ด้านการจัดการศึกษา
1) ผู้สําเร็จการศึกษา
ตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2554 – 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีผ้สู ําเร็จ
การศึกษาเป็น จํานวน 17,265 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี 14,754 คน ระดับประกาศนียบัตร
415 คน ระดับปริญญาโท 1,797 คน และระดับปริญญาเอก 299 คน รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 - 2557
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา/ปีการศึกษา (คน)
ระดับการศึกษา
2554
2555
2556
2557
รวม
2,097
2,408
3,980
6,269
14,754
1. ปริญญาตรี
98
1
280
36
415
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
345
379
307
766
1,797
3. ปริญญาโท
7
87
81
124
299
4. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
2,547
2,875
4,648
7,195
17,265
(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2554-2557)
2) นักศึกษาใหม่
ในช่วงปีการศึกษา 2555–2558 มีนกั ศึกษาเข้าใหม่มากที่สดุ ในปีการศึกษา 2555
ทั้งสิ้น 8,347 คน รองลงมาคือปีการศึกษา 2557 จํานวน 7,223 คน และน้อยทีส่ ุดในปีการศึกษา
2558 คือมีจาํ นวน 5,759 คน รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555-2558
จํานวนนักศึกษาใหม่/ปีการศึกษา(คน)
ระดับการศึกษา
2555
2556
2557
2558
1. ปริญญาตรี
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 : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2555-2558 *รวมภาคสมทบ)
3) นักศึกษาคงอยู่
ภาพรวมของนักศึกษาคงอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา
2555–2558 มีนกั ศึกษาคงอยู่มากที่สดุ ในปีการศึกษา 2556 ทั้งสิ้น 23,793 คน รองลงมาคือปี
การศึกษา 2558 จํานวน 21,583 คน และน้อยที่สดุ ในปีการศึกษา 2555 คือ มีจาํ นวน 21,100 คน
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2555–2558
จํานวนนักศึกษาคงอยู่/ปีการศึกษา (คน)
2555
2556
2557
2558
1. ปริญญาตรี
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
(ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2555-2558 *รวมภาคสมทบ
ระดับการศึกษา

1.2.2 ด้านหลักสูตรสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ในทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง มีจาํ นวนหลักสูตรสาขาวิชาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 119 หลักสูตรสาขาวิชา
เพิ่มขึ้นมากกว่า ปีการศึกษา 2555 จํานวน 31 หลักสูตรสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตอบความ
ต้องการของสังคมรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2555–2558
จํานวนหลักสูตร/ปีการศึกษา (สาขาวิชา)
ระดับการศึกษา
2555
2556
2557
2558
1. ปริญญาตรี
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 : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2555-2558)
1.2.3 ด้านบุคลากร
1) บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ
ในปีการศึ กษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากรทั้งสิ้น
จํานวน 939 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นช่วงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) มีจํานวน 1,011 คน เพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2555
จํานวน 72 คน เป็นสัดส่วนการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ขยายตัวในการจัดการศึกษา
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา2555–2558
จํานวนบุคลากรทั้งหมด/ปีการศึกษา (คน)
ประเภท
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 : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2555-2558)
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1.1) บุคลากรสายการสอนของมหาวิทยาลัยฯ
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากรสายการ
สอนทั้งสิ้นจํานวน 571 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นช่วงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏมหาสารคาม ฉบับที่
11 พ.ศ. 2555–2559 มีจํานวน 591 คน เพิ่มขึ้น จํานวน 20 คน
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนบุคลากรสายการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2555–2558
จํานวนบุคลากรสายการสอน/ปีการศึกษา (คน)
ประเภท
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 : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2555-2558)
1.1.1) บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บุคลากรสายสอน
มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 13 คน มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
76 คน อาจารย์ 482 คน ปีการศึกษา 2556 มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 16 คน
2557
มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 74 คน อาจารย์ 475 คน ปีการศึกษา
มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 15 คน มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
77 คน อาจารย์ 507 คน ปีการศึกษา 2558 มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 20 คน
มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 96 คน อาจารย์ 475 คนบุคลากรสายสอนมีแนวโน้ม
รูปภาพ กระบวนการจัดทําแผน 12
เลมใหญ
ตําแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึ้น รายละเอี
ยด ดังนี้
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนบุคลากรสายการสอนของมหาวิทยาลัยฯ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2555–2558
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 : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2555-2558)
ตําแหน่งทางวิชาการ

1.2) บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งสิ้นจํานวน 368 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา
2558 ซึ่งเป็นช่วงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 มีจํานวน 420 คน เพิ่มขึ้นจํานวนทั้งสิ้น
52 คน และมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2555–2558
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน/ปีการศึกษา (คน)
ประเภท
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 : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2555-2558)

12

1.2.3 ด้านงบประมาณ
1) งบประมาณ
การดํ า เนิ น การในปี ง บประมาณพ.ศ. 2555–2559
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ
มี ง บประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น ภารกิ จ รวมทั้ ง สิ้ น 4,703,911,200 บาท ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555
มี ง บประมาณ จํ า นวน 716,264,200 บาท ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 มี ง บประมาณ จํ า นวน
934,908,700บาท ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 มี ง บประมาณ จํ า นวน 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 จําแนกตามปีงบประมาณ และแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
งบประมาณแผ่นดิน
รวม
ร้อยละ
เงินรายได้
ร้อยละ
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
ดทําแผน 12
เลมใหญ
2557 รูปภาพ กระบวนการจั421,345,600
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 : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2555-2558)
ที่ วาง หนา 10

ที่ วาง หนา 12
ที่ วาง หนา 12

ที่ วาง หนา 12

ที่ วาง หนา 12

1.3 ผลการดําเนินงาน
1.3.1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ และสรุปผล จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงาน เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2557
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
80
84.06

ปีงบประมาณ 2558
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
85
86.80
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1)ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
3) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ
4) ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
5) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

ปีงบประมาณ 2556
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
80
85.18

13

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

*ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2555
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
80
85.91
80

83.43

82

86.60

84

81.05

90

77.67

60

55.08

65

67.31

70

75

72

76.50

80

87

85

85

90

100

90

100

70

84

75

63.33

70

66.17

75

57.47

ประเด็นยุทธศาสตร์

*ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2556
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
22.5
17.80

ปีงบประมาณ 2557
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
25
21.52

ปีงบประมาณ 2558
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
27.5
20.92

20

17.88

30

15.3

35

16.31

40

17.83

7

4

8

2

9

10

10

14

5
11

2
5

7
12

15
10

9
13

11
26

11
14

21
31

10

33

11

33

30

29

35

41

5

4

10

7

15

15

20

22

14

14

6) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด
7) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด
8) จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ที่
ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการ หรือ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ
9) จํานวนหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้น
10) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนสําหรับ
บุคลากรประจําการและประชาชนทั่วไป
11) จํานวนผู้พกิ าร และผู้มี
ความสามารถพิเศษที่ได้รบั การศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
12) จํานวนกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาด้านการกีฬา และ
นันทนาการทั้งหมด

ปีงบประมาณ 2555
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
20
19.06

ประเด็นยุทธศาสตร์

*ตัวชี้วัด
13) ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
และประสิทธิผลของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
14) ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การ
รับรองจากสถาบันวิชาชีพต่อหลักสูตร
ทางด้านครุศาสตร์

ปีงบประมาณ 2555
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
3
3

80

75

ปีงบประมาณ 2556
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
4
4

85

75

ปีงบประมาณ 2557
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
4
5

100

100

ปีงบประมาณ 2558
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
5
5

100

15

15

จากตารางที่ 10 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีตวั ชี้วดั ทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86 ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.29 ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35.71
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 78.57 ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 21.43

100

ตารางที่ 11 แสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

2. วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนท้องถิ่น
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ

1) ร้อยละของโครงการวิจัย/ งาน
สร้างสรรค์ ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณต่อโครงการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
2) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา
3) ร้อยละของอาจารย์ประจําและ/
หรือนักวิจัยประจําที่ทาํ วิจัยต่ออาจารย์
ประจําและ/หรือนักวิจัยทั้งหมด
4) ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
5) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบั การจดลิขสิทธิ์หรือ
อนุสทิ ธิบัตรหรือสิทธิบัตร

10

5

10

63.40

3

3

3.5

4.51

80

31.69

85

32.38

50

50.17

55

45.32

20

4

25

19.11

20

17.88

25

29.69

2

4

3

2

4

26

5

24

16

ตัวชี้วัด

16

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
80
80
85
26.19
40
60
45
50.11

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

20

-

25

2.30

2.50

7.81

3

33.83

17

จากตารางที่ 11 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน
5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 71.43
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 14.29
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 28.57

17

6) ร้อยละของงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจยั ประจํา
7) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
20
4
25
33.62
30
39.76
35
19.54

ตารางที่ 12 แสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

3. บริการวิชาการ เพื่อ
เสริมสร้างควาแข็งแกร่ง
ให้ชุมชนและท้องถิ่น
บนพื้นฐานความรู้

1) ระดับความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ
ที่ดําเนินการต่อจํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดตามแผนที่ กําหนด
3) ผลการนําความรูแ้ ละประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน การ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ปีงบประมาณ 2557
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
5
5

ปีงบประมาณ 2558
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
5
5

80

100

85

100

90

100

95

100

3

72.04

4

4

5

5

5

5

จากตารางที่ 12 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้ มีตวั ชี้วดั ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
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ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2556
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
4
4

18

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2555
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
3
5

ตารางที่ 13 แสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2556
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
85
100

ปีงบประมาณ 2557
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
90
100

ปีงบประมาณ 2558
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
95
100

5

4

4

5

5

5

5

3

3

4

4

5

5

5

5

19

3
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4. ทํานุบํารุงศิลปะและ 1) ร้อยละของโครงการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมต่อจํานวน
โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สิง่ แวดล้อม
และสิง่ แวดล้อมทั้งหมดตามแผนที่
กําหนด
2) ระดับความสําเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
3) ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ต่อโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2555
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
80
80

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2556
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
4
4

ปีงบประมาณ 2557
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
5
5

ปีงบประมาณ 2558
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
5
4.13

80

-

80

82.48

80

82.48

80

83.20

15

-

10

-

60

n/a

50

17

20

จากตารางที่ 13 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ ทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม มีตวั ชี้วัดทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.66 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 33.33
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุ จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 16.67
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ตัวชี้วดั ที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน จํานวน
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ตัวชี้วดั ที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน จํานวน
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.66
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4) ระดับความสําเร็จการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
5) ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
6) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย สี
เขียวในระดับประเทศ

ปีงบประมาณ 2555
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
3
5

ตารางที่ 14 แสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2556
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
3
3

ปีงบประมาณ 2557
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
4
3

ปีงบประมาณ 2558
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
4
4

6

5

7

9

8

9

9

11

1

0.1064

2

0.31

0.50

0.56

0.75

0.56

1

0.6186

2

1.76

2

1.73

2.5

1.53

2

2

3

3

4

3

5

4
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จากตารางที่ 14 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็นสากล มีทั้งสิน้ 5 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 60.00
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00
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5. พัฒนาหาวิทยาลัยสู่ 1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล
2) จํานวนองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือ
3) ร้อยละนักศึกษาต่างชาติต่อ
นักศึกษาทั้งหมด
4) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัย
ต่างชาติตอ่ อาจารย์และนักวิจยั ทั้งหมด
5) จํานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ

ปีงบประมาณ 2555
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
3
4.5

ตารางที่ 15 แสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ

1) ระดับความสําเร็จของการปฏิบัตติ าม
แผนปฏิบัติราชการ
2) ผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.)
3) ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
4) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รบั บริการต่อการให้บริการ ของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5) ระดับความสําเร็จในการปฏิบัตติ าม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
6) ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยง
7) ระดับความสําเร็จของการปฏิบัตติ าม
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
8) ระดับความสําเร็จของการปฏิบัตติ าม
แผนจัดตั้งหน่วยงานใหม่/ยุบรวม/
ยกเลิกหน่วยงานภายใต้สภาวการณ์ที่
เปลีย่ นแปลง

ปีงบประมาณ 2557
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
5
5

ปีงบประมาณ 2558
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
5
5

3.8

4.16

3.9

4.16

4.0

4.23

4.1

4.18

3

4

4

5

4

4

5

4

80

86

80

76.80

80

85.20

85

84.60

3

3.95

4

4.52

4

4.16

4.5

4.67

3

4

4

5

4

5

5

5

3

4

4

5

4

4

5

4

3

3

4

5

4

5

5

5
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ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2556
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
5
5
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2555
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
5
5

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2556
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
62:38
51.11:48.89

ปีงบประมาณ 2557
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
64:36
55:45

ปีงบประมาณ 2558
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
55:45
53.42:46.58

3

2

4

4

4

4

5

4

4

4.5

4

4.82

4

4.88

4

3.66
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จากตารางที่ 15 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
มีตวั ชี้วัดทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.91 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 9.09
ผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.91 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 9.09
ผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 54.55 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.45
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9) อัตราส่วนระหว่างเงินรายได้ต่อ
งบประมาณแผ่นดิน
10) ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
11) ผลการตรวจสอบและประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางของ สกอ. และ สมศ.

ปีงบประมาณ 2555
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดําเนินงาน
60:40
55.98:44.02

24
24

1.3.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ กลไก และวิธีการ
เพื่ อ จั ด ทํ า คํ า รั บ รองในการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2546–2550) ตามข้อกําหนดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการจัดทําคํารับรองติดตามผลการปฏิบัติราชการ ในแต่ละปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) โดยมุ่งเน้นและกระตุ้นให้บคุ ลากรในองค์กรทุกคณะ ทุกหน่วยงาน เกิดความตระหนัก
เห็นความสําคัญ มีความเข้าใจ มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ร่วมกับดําเนินการสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ให้มีความสมบรูณ์ มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดทําเป็นรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยทําการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาสถาบัน ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ของผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ปรากฏ ผลคะแนนและข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาดังนี้
ตารางที่ 16 แสดงผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2557
คะแนนผลการประเมินรายมิติ
1. ด้านประสิทธิผล
2. ด้านคุณภาพ
3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
4. ด้านพัฒนาสถาบัน
คะแนนรวมทุกมิติ

2554
3.7794
4.9093
1.7015
4.5945
3.7462

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556
3.0826 4.3285
5.0000 4.5610
2.4011 2.8362
4.4587 5.0000
3.7356 4.4314

2557
4.4374
4.5230
1.0000
4.9000
4.1820
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก.พ.ร.
1. ขาดกระบวนการทบทวนแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ขาดกระบวนการทบทวนและวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่จําเป็นในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ และฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการที่สร้างคุณค่า
3. ขาดแนวทางการทบทวนและการจัดการระบบบริหารงานบุคคล
4. ควรมีกระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.3.3 ผลการดํ
ผลการดําาเนิ
เนินนงานการประกั
งานการประกันนคุคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3.3
ในปกการศึ
ารศึกษา
ก ษา2554-2556
2554-2556
ยาลั
ดํ า เนิ น นการประกั
น คุ ณกษาใน
ภาพ
ในปี
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทได้
ดํายเนินได
การประกั
คุณภาพการศึ
ซึง่ ถือ่งเป
นสวนหนึง่ ของกระบวนการบริ
ษา เพืฒ
อ่ การพั
ฒนาองค
ซึการศึ
่งถือกเป็ษาใน
นส่วนหนึ
ของกระบวนการบริ
หารการศึกหษาารการศึ
เพื่อกการพั
นาองค์
กรทุก กรทุๆก ๆ ด้ดาานให
นให้มมี ี
ประสิทธิภาพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ประสิทธิภาพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้กําหนดให้
ดําเนินการตาม องคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ ประกอบ ดวยตัวบงชี้จํานวน 23 ตัวบงชี้ โดย
สถาบั
อุดมศึ
กษาดํฏามหาสารคาม
เนินการตาม เลืองค์
ประกอบคุ
ประกอบ
วยตัวตับ่วงบชี้จงชีํา้ตนวน
มหาวิทนยาลั
ยราชภั
อกกลุ
มสถาบัณน ภาพ
กลุม 9ข องค์
สถาบัประกอบ
นที่เนนระดั
บปริญด้ญาตรี
าม
23
บ่งขชีองมหาวิ
้ โดยมหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
่มสถาบั
น กลุ่ม ข สถาบัฐนบาล
ที่เน้น“สถาน
ระดับ
อัตลัตักวษณ
ทยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
และตัวบเลืงอชีกกลุ
ข้ ององค
ประกอบตามนโยบายรั
ปริ
ตัวบ่งโดยได
ชี้ตามอั
ยราชภัฏมหาสารคาม
และตัวบ่งชี้ขององค์
ประกอบก
ศึกญ
ษาญาตรี
3 ดี (3D)”
นําตตัลัวกบษณ์
งชี้ทขั้งองมหาวิ
หมดมาจัทดยาลั
ทํารายงานประจํ
าปที่เปนรายงานการประเมิ
นตนเองทุ
ปการศึกษา และในป
ารศึกษาก2557
ารประเมิ
นตามองค
ณภาพดทํ5าองค
ประกอบ ประกอบ
ตามนโยบายรั
ฐบาล ก“สถานศึ
ษา 3 มีดีก(3D)”
โดยได้
นําตัวบ่ปงระกอบคุ
ชี้ท้ังหมดมาจั
รายงานประจํ
าปีที่เป็น
ดวยตัวบงชี้จํานวน น13ตนเองทุ
ตัวบงกชี้ปีกผลคะแนนที
ดจากการประเมิ
นคุณภาพการศึ
กษาภายใน
รายงานการประเมิ
ารศึกษา ่ไและในปี
การศึกษานของผู
2557ประเมิ
มีการประเมิ
นตามองค์
ประกอบ
้ วบ่งชี้จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินของ
คุปรากฏผลคะแนนและข
ณภาพ 5 องค์ประกอบอเสนอแนะดั
ประกอบ ด้งวนียตั
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรากฏผลคะแนนและข้อเสนอแนะดังนี้

ตารางที่ 17 แสดงผลคะแนนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ
ปีการศึกษา 2554-2557
ปีการศึกษา
คะแนนผลการประเมินรายองค์ประกอบ
2554
2555
2556
2557
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
5.00
5.00
5.00
2. การผลิตบัณฑิต
3.91
3.75
3.52
2.79
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.50
5.00
5.00
4. การวิจัย
3.45
4.14
4.22
4.45
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
5.00
5.00
5.00
5.00
6. การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5.00
5.00
5.00
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คะแนนผลการประเมินรายองค์ประกอบ

2554
4.83
4.00
4.75
5.00

ปีการศึกษา
2555
2556
4.49
4.80
5.00
5.00
4.74
4.76
5.00
5.00

2557
3.46
-

7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10. องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3
ดี” (3D)
11. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
4.92
4.92
4.92
12. องค์ประกอบของสํานักงาน ก.พ.ร.
3.13
3.37
3.81
คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ
4.37
4.45
4.45
3.67
(ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554-2557)
* ปีการศึกษา 2558 มีการประเมิน 5 องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินภายใน 2557
จุดแด่น/แนวทางเสริม
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้การสําคัญกับการกํากั บ
ติดตาม การพัฒนาผลงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยในการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ อย่ า งใกล้ ชิด และเป็นไปอย่ างต่ อเนื่องส่ งผลให้ บุคลากรสายวิ ชาการมีก ารยื่นขอกํา หนด
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
2. มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3. มีการสนับสนุนงบประมาณทุกคณะในการจัดทําวารสารวิชาการ
4. มีการจดลิขสิทธิ์ 37 เรื่อง
5. มีการสนับสนุนการวิจยั ที่ต่อเนื่องครอบคลุมทุกคณะ
6. มีงบประมาณ สนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจยั
7. มีเงินสนับสนุนวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่สูง เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเงินวิจัยเฉลี่ย 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 คุณภาพชีวิตดีขึ้น 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 ซึ่งส่งผลให้การ
ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมองมหาวิทยาลัยในระดับดี
จุดที่ควรพัฒนา/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
หลั ก สู ต รผ่ า นการประเมิ น ในองค์ ป ระกอบที่ 1 (การกํ า กั บ มาตรฐาน) และมี พั ฒ นาการของการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นในวงรอบถัดไป
2. การกําหนดระบบและกลไก โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์ องค์ ป ระกอบที่ 5 หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน การประเมิ น ผู้ เ รี ย น องค์ ป ระกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร ทําให้การประเมิน
กระบวนการภายใต้ระบบและกลไกไม่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่สามารถทําให้เกิดการนําผลการประเมิน
กระบวนงานภายใต้ระบบและกลไกไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินได้
ดังนั้น ผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร ควรผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไก
ตลอดจนกระบวนการดําเนินงานภายใต้ระบบและกลไกการประเมินกระบวนการและการนําผลการ
ประเมินกระบวนการให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
3. ผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิ ทยาลัย/คณะ/หลักสูตร ควรผลักดันให้หลัก สูตรที่ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรการประชุมคณาจารย์ประจําหลักสูตร ตลอดจนภาระงานของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นและ
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/ปี ที่อาจารย์แต่ละท่านจัดส่ง มคอ. ดังกล่าวด้วย
5. การเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ในอนาคต มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรและเปิด
หลักสูตรที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งควรพิจารณาถึงจํานวน
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หลัก สูต รที่มี ความเหมาะสมสอดคล้องกับสัดส่วนคณาจารย์ต่อนัก ศึ กษา และมหาวิ ท ยาลัย/คณะ
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่
ละหลักสูตรได้
6. คณบดี/ประธานหลักสูตร ควรมีการผลักดันให้เกิดการเทียบเคียง-แข่งดี (Benchmarking)
ระดับหลั กสูตรของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับหลักสูตรประเภทเดียวกัน ที่เ ป็นหลักสูต ร
ที่ดีกว่านํามาเทียบเคียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดีขึ้น มีความสามารถ
ในเชิงการแข่งขัน (Competitiveness) มากยิ่งขึ้น
7. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีการผลักดันและเร่งรัดให้คณะที่ยังไม่มีอาจารย์ประจําสถาบันที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ได้เร่งดําเนินการให้คณะ/หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตร/คณะมีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น
8. ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย /คณะควรร่ ว มกั น กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานให้ แ ต่ ล ะคณะ
หลักสูตรได้เร่งรัดให้คณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม
ไม่เกินจากกรอบของระเบียบและข้อบังคับที่อนุญาต โดยอาจจัดทําเป็นแผน IDP (Individual Development
plan) รายบุคคลจําแนกแต่ละคณะ ในการกํากับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและด้านการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
9. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ ควรมีแนวทางและการดําเนินงานในการกระตุ้นและผลักดันให้
คณาจารย์ของแต่ละคณะ/หลักสูตรเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเองโดยศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกเพิ่มมากขึ้น
10. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีเพียง 114.5 คน จากจํานวน
อาจารย์ประจําสถาบันทั้งสิ้น 585 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57 ซึ่งถือว่ายังมีจํานวนไม่มาก ดังนั้นผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยควรมีแผนและเร่งรัดการดําเนินการตามแผนฯ ในการผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการเพิม่ มากขึ้น
11. ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ทยาลัย /คณะควรจัด ให้ มี โ ครงการ/กิจกรรมการส่ ง เสริ ม การขอกํา หนด
ตําแหน่งทางวิชาการที่ต่อเนื่อง และเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจความมุ่งมั่น
และแรงจูงใจให้กับคณาจารย์ในการพัฒนาผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้อย่างแท้จริง
12. สร้างความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าทีใ่ นการติดตามประเมินผลโครงการทั้งด้านคุณภาพ
และการจัดบริการโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลคุณภาพโครงการตามวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบตั ิการ
13. ควรให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาในด้ า นการจั ด ทํ า โครงการและการประเมิ น โครงการตาม
กระบวนการ PDCA ร่วมทั้งการจัดทําแผนกิจกรรม และแนวทางการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและแผนปฏิบัติการ
14. ควรมีระบบการรายงานผลที่ครอบคลุมทุกคณะ
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15. ผลงานวิจยั ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ต้องมีรปู ภาพกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
16. ไม่มีการแจกแจงงบประมาณภายนอกให้สามารถตรวจสอบได้
17. ส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัย ได้รบั ทุนวิจัยจากภายนอกเพิม่ มากขึ้น
18. สนับสนุนนักวิจยั รุ่นใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
19. ควรส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัย ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั ใน
วารสารวิชาการทีไ่ ด้รบั รองคุณภาพในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ
20. มีระบบกลไกทีส่ ่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการ
21. การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามที่คณะกรรมการประเมินให้ข้อเสนอไว้ใน
ปีการศึกษา 2556 ยังไม่ปรากฏผลชัดเจน
22. ควรมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ครบถ้วนทั้งที่มาของรายรับและรายจ่ายที่
สอดคล้องกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
23. ควรมีการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็น
การตรวจสอบที่ระดับความเสี่ยงได้ลดลงจากเดิม
24. การติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรควรวัดให้ชัดเจนและ
สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ
25. ควรปรับปรุงการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยบนข้อมูลระดับหลักสูตรให้ชัดเจนมากขึ้น
26. ควรกํากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบเวลาที่กําหนด
27. ควรพิจารณาปรับปรุงระบบและกลไกให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ปัจจุบัน
1.3.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาองค์กรทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพ ตามที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ได้ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะผู้ประเมินภายนอก
ได้ศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ การเยี่ยมหน่วยงาน และประเมินตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพของ สมศ. รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินภายนอกได้ดําเนินการตรวจ
เยี่ยมและประเมินคุณภาพ โดยประเมินแบบกัลยาณมิตรตามสภาพจริงของมหาวิทยาลัย และพิจารณา
ข้อมูลผลดําเนินการ พร้อมทั้งนําเสนอผลการประเมินด้วยวาจาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแก่
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และการอุดมศึกษาต่อไป ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินของ
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ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะรอบที่ผ่านมา
(ระบุผลทั้งรอบ 2 และรอบ 3) ดังนี้
1.3.4.1 ผลการประเมินรอบ 2 และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
จาการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทั้งการเยี่ยมชมสภาพจริง
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ เมือ่ นําผลสรุปการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ในภาพรวมของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พบว่า มีคะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากการประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ํา การประเมินอิง
พัฒนาการและการประเมินประสิ ทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น 2.87
คะแนน จัดอยู่ในระดับ “พอใช้” อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินสูงสุด คือ 3.84 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ได้คะแนนน้อยที่สุด
คือ 2.50 คะแนน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากการประเมินอิงเกณฑ์
มาตรฐานขั้ น ต่ํ า คะแนนการประเมิ น อิ ง พั ฒ นาการ และการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลตามแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น 3.60 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในระดับ
กลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาครุศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคะแนนการประเมินสูงที่สุด คือ 4.20
คะแนน ส่วนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพมีคะแนนน้อยที่สดุ คือ 2.00 คะแนน
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมาตรฐานด้านการบริการวิชาการสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจาก
การประเมิน อิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ํา การประเมินอิงพัฒนาการ และการประเมินประสิทธิผลตาม
แผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น 4.29 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” เมื่อพิจารณาใน
ระดับกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ มีคะแนนการประเมนสูงสุด คือ 4.87 ส่วน
กลุ่มสาขาวิชาที่มีคะแนนประเมินน้อยที่สดุ คือ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คิดเป็นคะแนน 3.46
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามได้ ค ะแนนประเมิ น เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั ก จากการประเมิ น อิ ง เกณฑ์
มาตรฐานขั้ น ต่ํ า การประเมิ น อิ ง พั ฒ นาการ และการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลตามแผนของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น 5.00 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยเมื่อพิจารณา
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคะแนนการประเมินสูง
ที่สุด คือ 5.00 คะแนน ส่วนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพมีคะแนนประเมินน้อยที่สุด คือ
2.00 คะแนน
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ในภาพรวมของมาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร พบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากการประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ํา การ
ประเมินอิงพัฒนาการ และการประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เป็น 3.54 จัดอยู่ในระดับ “ดี” และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่ากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์
มีคะแนนสูงสุด คือ 4.18 คะแนน ส่วนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีคะแนนการประเมินน้อยที่สุด
คือ 3.81 คะแนน
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของมาตรฐานด้านมาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากการประเมินอิง
เกณฑ์ ม าตรฐานขั้ น ต่ํ า การประเมิ น อิ ง พั ฒ นาการ และการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลตามแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น 3.89 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” โดยเมื่อพิจารณาจําแนก
ตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์มีคะแนนการประเมินสูงที่สุด คือ 4.55 คะแนน
ส่วนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีคะแนนประเมินน้อยที่สุด คือ 3.56 คะแนน
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมของมาตรฐานด้ า นมาตรฐานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากการ
ประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ํา การประเมินอิงพัฒนาการ และการประเมินประสิทธิผลตามแผน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น 5.00 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยที่ทุกกลุ่ม
สาขาวิชาได้คะแนนการประเมินในมาตรฐานนี้สูงที่สุด คือ 5.00 ยกเว้นกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้คะแนน 4.50
1.3.4.2 ผลการประเมินรอบ 3 และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
จากการประเมินคุณภาพภายนอก คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ทําการ
พัฒนาผลการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพทีดียิ่งขึ้นทั้งของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดังนี้
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ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนนผล
ประเมิน 4.37
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ คะแนนผลประเมิน 4.41
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึ กษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
คะแนนผลประเมิน 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คะแนนผลประเมิน 2.50
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คะแนนผลประเมิน 4.09
ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ คะแนนผลประเมิน 4.84
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ คะแนนผลประเมิน 3.09
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8 ผลการนํ า ความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช้ ใ นการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย คะแนนผลประเมิน 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก คะแนน
ผลประเมิน 5.00
ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนผลประเมิน 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนผลประเมิน 5.00
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน คะแนนผลประเมิน 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนนผลประเมิน 3.95
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
คะแนนผลประเมิน 2.14
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนนผลประเมิน 4.35
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ คะแนนผลประเมิน 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนนผลประเมิน 4.46
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
คะแนนผลประเมิน 5.00
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
คะแนนผลประเมิน 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนผลประเมิน 5.00
รวมคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ คะแนนผลประเมิน 4.41
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีจาํ นวนคณะทีร่ บั การประเมินจํานวน 7 คณะ
(2) คณะทีไ่ ด้รับรองมาตรฐานคุณภาพจํานวน 7 คณะ
(3) ผลประเมินระดับสถาบันได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.41 ระดับคุณภาพ ระดับดี แสดงว่า
สถาบันได้รบั การรับรอง มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี สมศ. กําหนด
ข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ ผลการประเมินรอบ 3
1. ควรมีการส่งเสริมและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน
การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้นเพื่อเพิ่มคุณวุฒิคณาจารย์ระดับปริญญาเอก
2. ควรดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาการสร้ า งผลงานวิ จั ย การเผยแพร่ บ ทความวิ จั ย
รวมถึงการเขียนบทความวิชาการและตํารา หรือหนังสือ โดยให้อาจารย์แต่ละคนกําหนดเป้าหมายการ
สร้างผลงานทางวิชาการของตนเอง และควรมีแรงจูงใจเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่คณาจารย์
3. ควรบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ให้มีความเป็นระเบียบ ความสะอาด และพร้อมใช้สอย
และจัดพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ให้กับนักศึกษานอกห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการเพิ่มขึ้น
4. ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และความเพียงพอของอุปกรณ์ และ
ความพร้อมใช้ของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
5. ควรเน้นให้มีการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ยังขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิ นที่ ชัดเจน และควรเพิ่ มรายละเอียดผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในที่ รับรองโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ไว้ในส่วนของภาคผนวกด้วย
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2559-2560
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้จัดทาขึ้นโดย
การวิเ คราะห์ข้อมูล พื้นฐานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
ในการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของสั ง คมโลกเป็ น การวิ เ คราะห์ ก รอบทิ ศ ทางการ
เปลี่ ย นแปลง และแนวโน้ ม ด้ า นต่ า งๆ ของโลก อาทิ การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรโลกที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะวิกฤตทางด้านน้า อาหาร พลังงาน
ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านน้า อาหาร พลังงานของโลก การรวมกลุ่มของประเทศอาเซีย นซึ่ง
หมายถึ ง การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน การค้ า เสรี เป็ น ต้ น
ซึ่งประเด็นสาคัญเหล่านี้มีความสาคัญในการกาหนดทิศทางการศึกษาและการพัฒนากาลังคนของ
ประเทศ ส าหรับ สภาพแวดล้อมภายในประเทศนั้นได้วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิ จจากแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย นโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ก ารวิจั ย ของชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ทั ก ษะนั ก ศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
นโยบายรัฐบาล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
จานวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้บริหารคณะ วิชา ศูนย์ สถาบัน สานัก (2) กลุ่มผู้อานวยการ/
เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน สานัก (3) กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และ
ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาและศิษย์เก่า (4) กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
(5) กลุ่มคณะกรรมการพิจารณาที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยฯ และนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2558-2562) ที่กาหนดขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งผลจาก
การวิ เ คราะห์ไ ด้ นามาก าหนดแผนและทิ ศ ทางการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ใน 5 ปี ข้ า งหน้า จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดังนี้
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1. ปัจจัยส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในช่ ว งแผนยุ ท ธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) เป็ น ช่ ว งเวลาที่
มหาวิ ท ยาลั ย จะเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ ทั้ ง ในระดั บ โลก ระดั บ ภู มิ ภ าค และ
ระดับประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จ าเป็ น ต้ อ งวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ปั จ จั ย ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ศั กยภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาแผนที่สอดรับกับปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้
1.1 บริบทใหม่ของโลกใน 20 ปีข้างหน้า
สถานการณ์โลกเป็นประเด็นที่ทุกประเทศต้องตระหนักและให้ความสาคัญ เนื่องจากปัจจัย
ต่างๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของประชาคมโลก ซึ่งประกอบด้วย การเกิด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
ก่อการร้าย สรุปได้ดังนี้
การเกิดประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิก “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” จานวน 10 ประเทศ
หรือ “อาเซียน” มีเปูาหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ประกอบด้วย
สามด้านหลัก ได้แก่
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (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 ทาให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถนาจุดแข็งของ
แต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต ส่งออก และ
บริการ ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากขึ้น นอกจากนี้การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ป ระเทศสมาชิกมีความเป็นปึก แผ่นและช่วยสร้างอานาจการ
ต่อรองในเวทีตา่ งๆ มากขึ้น รวมถึงการทาข้อตกลงกับกลุ่มพันธมิตรของอาเซียน อาเซียนบวกสาม และ
อาเซียนบวกหก ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักร
สาคั ญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ขณะเดีย วกัน ประเทศไทยได้ล งนามข้อ ตกลงยอมรับ ร่ ว ม
คุณ สมบัติน ัก วิช าชีพ แล้ว 7 สาขา คือ แพทย์ ทัน ตแพทย์ พยาบาล นั ก บัญ ชี วิ ศ วกร สถาปนิ ก
ช่างสารวจ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ทั้งทางด้า นการศึ ก ษา ด้านภาษา ทั ก ษะฝีมื อแรงงาน เป็น ต้น (ที่ม า : กรมอาเซี ย น กระทรวง
การต่างประเทศ)
การเพิ่มขึ้นของประชากรและประชากรผู้สูงอายุของโลก
โลกกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเข้าสู่โ ลกแห่งผู้สูงวั ย
โดยประชากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีประชากรทั่วโลกทั้งสิ้นประมาณ 7.65
พันล้านคน และในปี พ.ศ. 2593 องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าจะมีประชากรโลก รวมทั้งสิ้น
สูงถึง 8.32 พันล้านคน โดยทวีปเอเชียยังคงเป็นทวีปที่มีสัดส่วนประชากรโลกมากที่สุด ขณะเดียวกัน
อายุ ขัยเฉลี่ยของประชากรโลกก็ เ พิ่มสู งขึ้นและก้าวเข้าสู่สั งคมผู้สู งวั ย จากการคาดการณ์แนวโน้ม
อายุขัยเฉลี่ยในอนาคตพบว่า ในช่วงปี 2593 ประชากรโลกจะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 75.6 ปี (ปี พ.ศ.
2553 มีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 67.6 ปี) โดยประชากรเพศชายจะมีอายุขัยเฉลี่ย 73.3 ปี ต่ากว่าประชากร
เพศหญิง ซึ่งจะมีอายุขัยเฉลี่ย 77.9 ปี และในปี พ.ศ. 2593 โลกจะมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กอยู่เพียง
ร้อยละ 20.87 แต่ในทางตรงกันข้ามจะมีประชากรวัยสูงอายุร้อยละ 22.23 ทาให้กลุ่มผู้สูงวัยกลายเป็น
ประชากรที่ มี ก ลุ่ ม ใหญ่ ใ นสั ง คมมากกว่ า วั ย เด็ ก (ที่ ม า :
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล)
ความมั่นคงด้านทรัพยากรอาหาร พลังงาน น้า และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
น้า อาหาร และพลั ง งาน เป็น ปัจจั ย พื้นฐานในการด ารงชีวิต ของมนุษ ย์ รวมทั้งในการ
ขับ เคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคั ญ ปัจจุบัน ช่องว่างในการเข้าถึงทรัพยากรน้า อาหาร และ
พลังงานระหว่างคนในสังคมมีมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งยังมีแนวโน้มที่ช่องว่างนี้
จะกว้างขึ้นอีก เนื่องจาก การเพิ่มจานวนขึ้นของประชากร ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2593
ประชากรโลกจะมีจานวนรวมทั้งสิน้ สูงถึง 8.32 พันล้านคน ขณะเดียวกัน ชุมชนเมืองก็จะมีการขยายตัว
กันเพิ่มมากขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผา่ นมาวิกฤตอาหารได้เกิดขึ้นในหลายประเทศ สร้างความวิตกกังวลต่อ
สถานการณ์อาหารโลก โดยมองว่าในอนาคตโลกอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตการขาดแคลนพืช
อาหารและพืชพลังงาน รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรน้าและพลังงาน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศของโลกได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาภาคการเกษตร และ การพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ ที่สาคัญของโลกด้วยเช่นกัน
1.2 ปัจจัยภายในประเทศไทย
บริบ ทการเปลี่ ย นแปลงที่ป ระเทศไทยต้องเผชิญ กั บ กระแสโลกาภิวั ตน์ ประกอบด้ว ย
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสรุปได้ดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ประชากรไทยได้เพิ่มช้าลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจากอัตราเกิด
แต่ละปีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอัตราเพิ่มประชากรของประเทศไทยอยู่ที่เพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น
ทั้งยังมีแนวโน้มว่าอัตราเพิ่มประชากรนี้จะลดต่าลงไปอีกจนเหลือร้อยละ 0 ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า
หลังจากนั้นอาจลดลงถึงขัน้ ติดลบก็เป็นได้ แม้วา่ ขนาดประชากรไทยค่อนข้างจะคงตัวอยู่ที่ประมาณ 65
ล้านคน แต่โครงสร้างอายุของประชากรกาลังเปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อปี พ.ศ. 2503 ประชากร อายุ 65
ปีข้ึนไป มีอยู่ไม่ถึงร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรสูงอายุกลุ่มนี้มีมากถึงร้อยละ 7.9 หรือมีจานวน
ประมาณ 5 ล้านคน ประชากรวัยเด็กอายุต่ากว่า 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 รวมทั้งยังต้อ งเตรียมรับมือกับปัญหาจานวนแรงงานที่จะขยายตัว
ช้าลงและมีจานวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
(ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนับจากนี้ไปจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของ “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)” มีการเติบโตอย่างมั่นคงบนรากฐานวัฒนธรรมอันดีงาม
และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม โดยการใช้ Creative Economy เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส ามารถสร้าง
ความสาเร็จจนเป็น ที่ยอมรับของตลาดโลก สามารถสร้างความแปลกใหม่และความแตกต่างที่สะท้อน
ให้เห็นถึง “ความเป็นไทยในรูปแบบสากล” ภายใต้กรอบของมิติดังต่อไปนี้ (ที่มา : ณรงค์ชัย อัคร
เศรณี : กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เล่ม 3, 2555)
 การสร้างความมั่นคง (Going Secure) ให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยปรับโครงสร้างการ
ผลิตให้เหมาะสมกับ ศักยภาพและข้อจากั ดของประเทศ โดยให้ค วามส าคัญ กับ ภาค
เกษตรและบริก ารมากขึ้น ในสาขาที่โ ดดเด่นมากๆ เช่น การท่องเที่ย ว บริก ารทาง
การแพทย์ สมุนไพร เป็นต้น ด้วยการสร้าง Value Creation เพื่อผลักดันให้ SMEs ไทย
เติบโตอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 สร้างการเติบโตบนรากฐานวัฒนธรรมอันดีงาม (Going Cultural) ไปใช้ประโยชน์ใ น
การพัฒนาเศรษฐกิจ ผสมผสานกันอย่างลงตัว ด้วยความสร้างสรรค์
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ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Going Green) โดยการนาเอาองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตอย่างเหมาะสม กลมกลืน และสมดุลกับ
วิถีธรรมชาติ เป็น Green Economy และ Low Carbon Society

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จั ด ท าแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มี กรอบแนวคิดและหลักการ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
กระแสการเปิด เศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใ หม่ๆ การเข้าสู่สั งคมผู้สู งอายุ การเกิ ด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข ตามกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายดังนี้
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอ้ มนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
2. การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติที่
สศช. ได้จัดทาขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มกี ารกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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3. เปูาหมาย
3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติตอ่ หัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึน้ เป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
(2) การศึกษาและการเรียนรูไ้ ด้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มคี วามเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสว่ นร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
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แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ ายได้สูง
1.1 การส่งเสริม ด้านการวิจัย และพั ฒนา สภาวะแวดล้อมของการพั ฒนาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม ทั้ ง ด้ า นการลงทุ น ในการวิ จั ย และพั ฒ นา ด้ า นบุ ค ลากรวิ จั ย ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาท
หลักด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากาลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และรองรับการเปิด เสรีของประชาคมอาเซีย น โดยยกระดั บ และพั ฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วย
เทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอลพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุน
ให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจติ อล
1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟ
ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลั กของประเทศ
พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็ นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า นอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด จากลงทุ น ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมภิ าคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลิตปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่ อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐม
ที่สู ญ เสีย ขีด ความสามารถในการแข่งขันลง สู่ระดั บ ที่จาเป็นส าหรับ การสร้างความมั่นคงทางด้าน
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อาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่
ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้ า ของคนเดี ย วเป็ น การประกอบการในลั ก ษณะสหกรณ์ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น และบริ ษั ท เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย
ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบ โตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่ สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ท้องถิ่ นและกิจกรรมการท่อ งเที่ย ว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพื่อให้เ กิดการพั ฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพั ฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์
และพลังงาน รวมทั้งปั จจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การ
บริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจติ อล ในการอานวยความสะดวกทางการค้า
การลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา
และการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตัง้ สานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวั ยอย่างมี
คุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุ กช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วง
วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บ ริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วั ยแรงงานให้มีก ารพัฒนายกระดั บ
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สมรรถนะฝีมอื แรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(2) ปฏิ รู ป ระบบการคลั ง ด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการ
จัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตัง้ แต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้ รียน
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและ
ผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยี
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริก ารสาธารณสุ ขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ค วามส าคั ญ กั บ มิติสุ ขภาพในทุก นโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะทีม่ ีต่อสุขภาพของประชาชน
2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบู รณาการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้
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เป็นต้นแบบของการดู แลผู้สูงอายุเ พื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพั ฒนานวัตกรรมในการ
ใช้ชีวติ ประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ
3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนั บ สนุ น ให้ แ รงงานมี โ อกาสเข้ า ถึ ง การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงานอย่ า ง
มี ม าตรฐาน ปรั บ โครงสร้ า งค่ า จ้ า งแรงงานให้ ชั ด เจนและสะท้ อ นทั ก ษะฝี มื อ แรงงานอย่ า งแท้ จ ริ ง
เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และเน้นการสร้างภูมิคมุ้ กัน
ระดั บปัจเจก โดย (1) พั ฒนาระบบบริก ารสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสั งคม และ
กระบวนการยุติธรรม (2) สนับ สนุนการจัด หาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูป โภค กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการ
พื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย(Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดนิ เพื่อการเกษตร
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินใน
ที่ดนิ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการ
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี
มรดก และภาษีส่งิ แวดล้อม เป็นต้น
3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมาย
ปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดนิ เป็นต้น
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูป การ ระบบคมนาคมขนส่ ง ระบบบริห ารจัด การสิ่งแวดล้อม ระบบการศึ ก ษาและระบบ

45

45
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
สนับ สนุนให้เ กิด ความร่วมมือในห่วงโซ่อุป ทาน และปรับ ปรุงกฎหมาย กฎระเบีย บ รวมทั้งปรับ ลด
กระบวนงานด้ า นอ านวยความสะดวกทางการค้ า ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี ค วามสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน
โดยให้ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการ
ค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย
ค านึ งถึ งขีด จากั ด และศัก ยภาพในการฟื้นตั ว ปกปูองรัก ษาทรัพ ยากรปุ าไม้ โดยสนธิก าลั ง ของทุ ก
ภาคส่วนนาระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้
กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดิ นที่เหมาะสม และกาหนดมาตรการปูองกันการ
ถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อย่ า งเป็ น ระบบ สร้ า งศู น ย์ ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรน้ า จั ด ตั้ ง องค์ ก รบริ ห ารจั ด การน้ าในระดั บ พื้ น ที่ เช่ น
คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้ มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่ โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่า
ในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน
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5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้
แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นาคลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ส่ ง เสริ ม
ผูป้ ระกอบการให้สามารถปรับระบบสู่หว่ งโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ป ระเทศไทยมีศัก ยภาพให้มีบ ทบาทมากขึ้นในการขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจ
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เ กิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิด
กลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดในพืน้ ที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปร
รูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการ
บังคับใช้กฎหมาย
5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหาร
จัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้กับ ทุก ภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพั ฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลด
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือน
ภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมือง
ที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกัน
ตามธรรมชาติ และการจัด ท าแผนธุ ร กิจต่อ เนื่อ ง รวมทั้งการพั ฒนาระบบการจั ด การภัย พิบั ติใ ห้ มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
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6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้
ทุก ภาคส่ว นสามารถเข้า ถึง เข้า ตรวจสอบข้อมู ล ของภาคราชการและร้ องเรีย นได้ เช่น ข้อมู ล การ
ประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูล
และราคาปิ ด ประมู ล ข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า ตามกระบวนการยุ ติ ธ รรม เช่ น คดี ที่ ไ ม่ ด าเนิ น การตาม
หลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐ ร่วมกั บภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมที่เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็ ก
กระทัดรัดแต่มคี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ สร้างผลงาน
ที่มคี ุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีก ารใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นจานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง (ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574)
เปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุ ณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” (ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย
ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้ เสนอแนว
ทางการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและใช้โอกาสจากการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวั ฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการเชื่อมโยงภายใน
ภูมิภาคทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบและประชาชน จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ยกระดั บคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ เป็น หลั กการส าคัญที่นามา
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ซึ่ ง การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ปี 2558 ภายใต้ แ นวทางการพั ฒ นา
8 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
อาเซียนร่วมกัน”
 ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การเสริม สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ
การค้า และการลงทุน มีเปูาหมายในการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและ
การลงทุน เพื่อรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
 ยุ ทธศาสตร์ ท่ี 2 การพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ตและการคุ้ มครองทางสั งคม มี เปู าหมายให้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ที่มั่นคงและปลอดภัย
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ มีเปูาหมายในการ
พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานให้มี ค วามเชื่ อ มโยงและมีขี ด ความสามารถในการรองรั บ
พร้อมทั้งมีกฎ ระเบียบที่อานวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายในการพัฒนามาตรฐาน
การศึ ก ษาอาเซี ย น รวมทั้ ง ทั ก ษะฝี มื อ และภาษา กลุ่ ม เปู า หมายที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
การศึกษาแรงงาน/ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐ
 ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพั ฒนากฎหมาย กฎ และระเบี ยบ มีเปู าหมายในการปรั บปรุ ง
กฎหมายกฎ ระเบียบที่อานวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณี
และข้อตกลงต่างๆ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสาคัญ
ของอาเซียน มีเปูาหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
การเป็ น ประชาคมอาเซี ย นโดยมี ก ลุ่ ม เปู า หมายที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ภาคประชาชน
ภาคแรงงาน/ผู้ประกอบการ และภาครัฐ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การเสริมสร้างความมั่นคง มีเปูาหมายในการสร้างความร่วมมือ
ด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คง เพื่ อ น าไปสู่ ภู มิ ภ าคที่ มี บ รรทั ด ฐาน เอกภาพ และ
สันติภาพร่วมกัน
 ยุท ธศาสตร์ ท่ี 8 การเพิ่มศั กยภาพของเมือ งเพื่อ เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซี ย น
มีเปูาหมายในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)
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นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555–2559)
วิสั ย ทัศน์ก ารวิจัย ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัย ที่มี
คุณภาพเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ” โดยมีการกาหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 25552559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้
ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝุายมีส่วนร่วม”
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
และบุคลากรทางการวิจัย
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้
ผลงานวิจัย นวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่ก ารใช้
ประโยชน์เ ชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุ ท ธวิธีที่เ หมาะสมที่เ ข้าถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555)
ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
สาระวิชาหลักและทักษะเพื่อการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
การรอบรู้สาระวิชามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของนักเรียน/นักศึกษา
สาระวิ ช าหลั ก ได้ แ ก่ ภาษาอั ง กฤษ การอ่ า นภาษาของโลก ศิ ล ปะ คณิ ต ศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดี แต่ไม่
เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สถาบันการศึกษาต้องส่งเสริมความเข้าใจ
เนื้อหาวิชาการให้อยู่ในระดับสูงด้วยการสอดแทรกทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไปนี้
เข้าในทุกวิชาหลัก
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ความรูเ้ รื่องโลก (Global Awareness)
 ความรูด
้ ้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economic,
Business and Entrepreneurial Literacy)
 ความรูด
้ ้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
 ความรูด
้ ้านสุขภาพ (Health Literacy)
 ความรูด
้ ้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียน/นักศึกษาใน
การเข้าสู่การทางานซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบัน ทักษะด้านนีไ้ ด้แก่
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
 การคิดอย่างมีวจ
ิ ารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
 การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration)
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ปัจจุบัน โลกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได้จากการ
เข้ าถึ งข้ อมู ล ข่ าวสารจ านวนมากมาย การเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ วด้ านเทคโนโลยี ก ารศึ กษาและ
ความสามารถในการเชื่อมโยงกันและการมีส่วนร่วมในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พลเมืองและแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพต้องสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานและปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น
 ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy)
 ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy)
 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications and
Technology, Literacy)
ทักษะชีวติ และอาชีพ
ชีวิตและสภาพการท างานในทุกวั นนี้จาเป็นต้องมีทัก ษะการคิดและองค์ค วามรู้เ พิ่มขึ้น
มากมาย ความสามารถในการทางานในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการดารงชีวิตที่มีความ
ซ้าซ้อนให้ประสบความสาเร็จได้นั้น จาเป็นที่นักเรียน/นักศึกษาต้องใส่ใจอย่างเคร่งครัดในการพัฒนา
ทักษะชีวติ ต่อไปนี้ให้เพียงพอ
 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
 การริเริ่มและการกากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction)
 ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)
 การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability)
 ภาวะผูน
้ าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
(ที่มา: เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
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5.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐบมนตรี ได้แถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดินต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จาแนกเป็น 11
ด้าน รัฐ บาลได้นายุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาประเทศว่าด้วย “การเข้าใจ เข้าถึง และพั ฒนา” ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรง
เน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีเนื้ อหาของ
นโยบายโดยสรุปในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนีไ้ ว้ดว้ ยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
สนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษา ตลอดจน
หน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
1) รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้ใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติก ารทางการทหารร่วมกันของอาเซียน เพื่อรองรับการพั ฒนาเขตเศรษฐกิจพิเ ศษตาม
แนวชายแดน 2) เร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 3) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปูองกันประเทศ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่
การพึ่ง พาตนเองในการผลิ ตอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ 4) เสริม สร้ างความสั มพั นธ์อั นดี กั บ นานาประเทศ
บนหลักการทึ่ว่านโยบายการต่างประเทศ เป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึก ษา วัฒ นธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการเปิดโลกทัศน์ให้มลี ักษณะสากล
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3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
1) เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 2) ปูองกันการ
แก้ ปั ญ หาค้ า มนุ ษ ย์ 3) พั ฒ นาระบบคุ้ ม ครองทางสั ง คม ระบบการออม และสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
4) เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 5) เตรียมความพร้อมสู่สังคมหลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 6) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชนทั่วไปตามค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของ คสช. 7) แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากิน
ของเกษตรกรและการรุกล้าเขตปุาสงวน
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมๆ กัน 2) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่การศึกษา และปรับปรุง บูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน มีส่วนร่วมจัดการการศึกษา 4) พัฒนาคนทุกช่วงวัย 5) ส่งเสริม
อาชีวศึกษา 6) พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีจิตวิญ ญาณของความเป็นครู 7) ทานุบารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 8) อนุรักษ์และฟื้นฟูเผยแพร่มรดกทางวัฒธรรม 9) สนับสนุนการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
5. การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
1) วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพไม่ให้มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการใน
แต่ละระบบ บูรณาการข้อมูลในแต่ละระบบ 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการปูองกันโรค
ให้เ อกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุค คลากร ส่งเสริมการร่วมลงทุนและใช้ท รัพยากรร่วมกั น
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด 4) ปูองกัน แก้ไข ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุใน
จราจร 5) ส่งเสริมการกีฬา 6) ประสานการทางานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์ และจริยธรรมของการอุ้มบุญ 7) พัฒนาขีดความสามารถ
ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
1) เร่งจ่ายงบลงทุนของปี 2557 ที่ยังค้างอยู่ และสานต่อนโยบายเศรษฐกิจที่ คสช. จัดทา
ไว้ 2) สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช. ที่จัดทาไว้ 3) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่ง
พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และนาโครงการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี 4) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม และใช้กลไกลการตลาดดูแลราคาสินค้าการเกษตร
5) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 6) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยว
ในประเทศไทย 7) ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 8) แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝน
และแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่เพราะปลูก 9) ปฏิรูป
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โครงสร้างราคาเชือ้ เพลิง 10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้ได้อย่างครบถ้วน ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี
การค้า และขยายฐานการจัดเก็บภาษาประเภทใหม่ 11) บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล
ที่ ผ่ านมา 12) พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานการขนส่ งคมนาคมทางบก ด้ า นคมนาคมทางอากาศ และ
พัฒนาการขนส่งทางสินค้าทางน้า 13) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 14) พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 15) ปรับปรุง
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มบทบาทใน
ฐานะผู้ ซื้ อ พื ช ผล เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ เ ป็ น ผู้ ค้ า ขายสิ น ค้ าเกษตรรายใหญ่ ร ายหนึ่ ง 16) ส่ งเสริ ม พั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ 17) เพิ่มขีดความสามารถของ SME ให้เข้มเข็ง
และแข่งขันได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนและบริการทางการเงิน 18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจติ อล
7. ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
1) ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาค 2) พัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 4) เชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และภูมิภาค
อาเซียน 5) ต่อเชื่อมเส้นทางการคมนาคมขนส่งจากฐานการผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปรรูปและเชื่อมโยง
กับอาเซียน 6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรม
1) เพิ่ มค่ าใช้ จ่ ายในการวิ จั ย และพั ฒนาประเทศให้ ไ ม่ ต่ ากว่ าร้ อยละหนึ่ งของรายได้
ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 2) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมระบบการเรียนการ
สอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
3)
ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยไปต่อยอด
4)
ส่งเสริมให้การลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของ
ไทย 5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการวิจัยและการพัฒนา และ
ด้านนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รัฐบาลมีนโยบายรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และ
สัตว์ปุา 2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน แก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ 4) บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 5) เร่งรัด
การควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสียที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค
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10. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1) ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่
ซ้าซ้อ นหรื อ ลั ก ลั่ น ปรั บ ปรุ งวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ร าชการให้ ทั นสมั ย 2) กระจายอ านาจเพื่ อให้ ป ระชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว วางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว มีระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม 3) ยกระดับสมรรถนะ
ของหน่ ว ยงานรั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4) เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ย
5) ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูก ฝัง ค่า นิย มคุณ ธรรม จริย ธรรม และจิต ส านึก ในการรัก ษา
ศัก ดิ์ศ รีใ นความเป็น ข้า ราชการและความซื่อ สัต ย์สุจ ริต 6) ปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้
ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็นวาระสาคั ญเร่งด่วนแห่งชาติ 7) ส่งเสริม
และสนับสนุนภาคีองค์การภาคเอกชนที่จัดตั้งขึน้ เพื่อสอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ต่อต้านการทุจริต
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1) ปรับ ปรุง กฎหมายที่ล้า สมัย ไม่เ ป็น ธรรม ไม่ส อดคล้อ งกับ ความตกลงระหว่า ง
ประเทศ 2) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 3) จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
4) นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เร่งดาเนินทุกขั้นตอนให้รวดเร็วและเป็น
ธรรม 5) ปรับปรุงการช่วยเหลือทางกฎหมาย 6) นามาตรการทางภาษีและปูองกันการฟอกเงินมาใช้ใน
การปูองกันและปราบปรามผู้มอี ิทธิพลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 5 ปีข้างหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในช่วงการพัฒนากว่า 90 ปีที่ผ่านมาได้ก้าวข้ามการเป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา การผลิตกาลังคนเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติในลักษณะของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่สาคัญของ
ภูมิภาคมาเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานและเน้นการสร้างองค์ความรู้
จากงานวิจัย ซึ่งจากผลการดาเนินงานในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด มีผลงานวิจัยเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและ
ระดั บนานาชาติ จากการพั ฒนาที่ผ่านมาท าให้มหาวิท ยาลัย สามารถสะสมองค์ค วามรู้ และความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถนามาเป็นจุดแข็งในการผลิตกาลังคนที่เป็นแรงงานความรู้ และ
การสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ องค์ความรู้ที่เด่นๆ
อาทิ องค์ความรู้ทางด้านเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ที่เหมาะกับพื้นที่ การใช้ที่ดิน การทา
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เกษตรเชิงระบบ องค์ความรู้ด้านสุขภาพ การแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากโรคที่เป็นสาเหตุทาให้
เกิดการสูญเสียชีวิตขอประชาชนในพื้นที่ การดูแลสุขภาพเชิงบูรณาการ การจัดการกับโรคอุบัติใหม่
และการใช้ป ระโยชน์จากพืชสมุนไพร องค์ความรู้ด้ านการจัด การน้าแบบครบวงจร การบริหาร
จัดการและการพัฒ นาแหล่ง น้าขนาดเล็ก และน้าใต้ดิน องค์ค วามรู้ด้า นการจัด การเรีย นการ
สอนขั นพื นฐาน การจัด การเรีย นการสอนคณิตศาสตร์ การจัดการศึก ษาแบบเปิด และการศึก ษา
ชั้นเรียน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ มหาวิทยาลัยสามารถที่จะนาไปวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการ
ถ่ายทอดเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในลักษณะของการสร้างนวัตกรรมใหม่ และใช้ประโยชน์ในแง่ของการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ เช่ น ปั ญ หาสุ ข ภาพ ปั ญ หาความยากจน และปั ญ หาคุ ณ ภาพด้ า น
การศึกษา
อย่ า งไรก็ ต าม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามยั ง คงยึ ด มั่ น ตามปรั ช ญาการก่ อ ตั้ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ่ ง ผลิ ต ก าลั ง คนและใช้ ค วามรู้ ใ นการพั ฒ นาภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ
ประเทศชาติ ดังนั้น ในการกาหนดกรอบการบริหารมหาวิทยาลัยใน 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามได้ให้ความสาคัญกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็น ปัญหาของสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค
อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ภูมภิ าคอาเซียน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะใน
เรื่องของการเพิ่ม ของประชากรและการเปลี่ย นแปลงของโครงสร้า งของประชากรที่จ ะเข้า สู่สั งคม
ผู้สู งอายุ การพั ฒนาทางเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ท าให้โ ลกเข้าในยุ ค ของดิจิตอล การรวมกลุ่มของ
ประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศที่ทาให้โลกต้องเผชิญ กับ
ภาวะวิก ฤติค วามมั่น คงทางด้า นอาหาร น้าและพลัง งาน ตลอดจน การพัฒ นาระบบการขนส่ง
การบริหารจัดการน้าแบบครบวงจร การพัฒนาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพืน้ ฐานของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Economy) ของประเทศ
ดังนั้น กรอบในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน 5 ปี ข้างหน้าได้วาง
วิสัยทัศน์และเปูาหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาของโลก โดย
ให้ความสาคัญในประเด็นต่อไปนี้
1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน การผลิตบัณฑิตถือว่า
เป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย โดยได้กาหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นแรงงาน
ที่มคี ุณภาพ มีความรูค้ วามสามารถในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อรองรับความต้องการทรัพยากรบุคคลสาหรับการพัฒนาประเทศ คุณลัก ษณะที่สาคัญของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่พร้อมทางานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม สังคมและชุมชนที่มีความแตกต่าง ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้บุคลากรหลายกลุ่มและหลายช่วงวัยเข้ามาเรียนรู้
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ผ่านหลักสูตรทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ
สาขาวิชาและเป็นหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเป็นความต้องการของประเทศ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในฐานะหน่วยงานทางวิชาการยังมีทิศทางการ
พัฒนาตนเองให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ให้นักศึกษา และบุคคลภายนอกมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางด้า นการเรียน
การสอนในลักษณะของ Smart Campus รวมทั้งการนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมาพั ฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้สาหรับชุมชน เช่น การพัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหอสมุดให้มีชีวิต การพัฒนา
อุทยานการเกษตร เป็นต้น
2) การวิจัย ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 5 ปีข้างหน้า จะยังคงเดินหน้า โดยการ
นาเอาปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศมาเป็นโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
และประเทศ อาทิ ปั ญ หาทางด้ า นความยากจน คุ ณ ภาพชี วิ ต ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพ และคุ ณ ภาพ
การศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น โดยการวิจัยที่เป็นรูปแบบบูรณาการสาขาวิชา ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic
research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied research) มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชัน้ นาระดับประเทศและนานาชาติเพื่อสร้างบรรยากาศของการวิจัย
และขับเคลื่อนให้การวิจัยก้าวไปสู่ระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น และมีการนาผลงานวิจัยไปต่อยอด ในทาง
อุตสาหกรรม และการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ของประเทศ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการวิจัยที่นาเอาศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานมา
ผสมผสานกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานสร้างสรรค์
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น ทางของเกษตรกร ซึ่ ง จะเป็ น การน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ของประเทศต่อไป
3) การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ ค วามเป็ น สากลให้ ม ากขึ้ น ในช่ ว งการพั ฒ นาที่ ผ่ า นมา
มหาวิทยาลัยได้พัฒนามาจากมหาวิทยาลัยท้องถิ่นจนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติระดับหนึ่ง ใน 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศมากขึ้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ที่ จ ะให้ ผ ลงานด้ า นการวิ จั ย และด้ า นวิ ช าการของ
คณาจารย์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และทาให้บัณฑิตที่ สาเร็จการศึกษาสามารถที่จะทางานใน
สังคมและวั ฒนธรรมที่แตกต่างในระดั บนานาชาติ และทาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็น
สถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานในระดับสากลและเป็นสถาบันการศึกษาของกลุ่ม ประเทศอาเซียน
4) การบริ หารจัด การองค์ ก ร มหาวิท ยาลั ย ให้ ความส าคั ญ กั บ การพั ฒนาระบบบริห าร
จัดการของระบบสนับสนุนการดาเนินงานของภารกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิท ธิผลเพื่อ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ดาเนินการปรับโครงสร้างองค์กร
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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5) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งทางด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางทางด้านถนน และการจราจร การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน และ
การผลิตพลังงานสะอาด การจัดการพื้น ที่ให้มีทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่สาธารณะเพื่อนันทนาการ พื้นที่
เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมีเปูาหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัย
เป็นองค์ที่มสี ุขภาวะที่ดีให้บุคลากรที่อาศัยและทางานอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
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ส่วนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
จากปรั ช ญาของการก อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย และประเด็ น สํ า คั ญ ในส ว นที่ 1 และส ว นที่ 2
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ได นํ า มาพั ฒ นาเป น แผนยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 เพื่อใชเปนแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใน 5 ปขางหนา
ซึ่งแผนดังกลาวเกิดจากการประมวลผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานและการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 รายงานผลการติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดี พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปจจุบัน
การวิเคราะหสถานการณแวดลอมการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 บริบทใหมของโลก
อาทิ การเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ความมั่นคงดาน
ทรัพยากรอาหาร พลังงาน น้ํา และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบ เปนตน
นอกจากนี้ จ ะฟ ง ความคิ ด เห็ น จากประชาคมและภาคส ว นต า งๆ 5 กลุ ม ประกอบด ว ย กลุ ม ที่
(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 ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ในเดือน มกราคม 2559
คณะกรรมการจึงไดจัดทําแผนยุ ทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบั บที่ 12
พ.ศ. 2560

– 2564 และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

คาเปาหมายและกลยุทธ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”
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2. คํานิยามวิสัยทัศน์ (Definitions of Visions)

2.1 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ หมายถึ ง มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาและปรับปรุงขีด
ความสามารถตามพันธกิจองคการอยางตอเนือ่ ง มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกันกับภาคีเครือขายทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อนําไปสูการถายทอด การตอยอดองคความรูและสรางสรรคผลงานสูแนวปฏิบัติ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ (Best Practices) เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
2.2 มหาวิทยาลัยคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอยาง
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและภูมิภาค พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการ
ทํางาน สรางองคความรูใหมีมาตรฐานเพื่อบริการสังคมอยางตอเนื่อง เปนผูนําและเปนแบบอยางใน
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่นอมนําแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักยึดในการทํางานเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนาตาม
พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบความพอเพียง 3 ดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การมีภูมิคมุ กันที่ดีในตัว และบนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข คือ ความรูและคุณธรรม
2.4 พัฒ นาท้องถิ่ นและสังคม หมายถึ ง เปน มหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ปน ที่พึง ของสัง คมที่นํ าองค
ความรู นวัตกรรม มาใหบริการทางวิชาการรวมกับภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียนและภาคีเครือขาย เพื่อสรางพลเมืองและพลโลกที่ดี
มีคุณภาพ
3. พันธกิจ (Missions)
(1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิน่ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(2) ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาสากล และสงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิน่ และของชาติ
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(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นให
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให
มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และองคกรอืน่ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
(8) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรูความสามารถและทักษะ
ในระดับมาตรฐานสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูพิการ ผูมีความสามารถพิเศษ
บุคลากรประจําการ และประชาชนทัว่ ไป
3. เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง
4. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สรางองคความรูและนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาทองถิ่น
และภูมิภาคทั้งภาครัฐและเอกชน นําไปสูการสนับสนุนการแขงขันของประเทศไดอยางเขมแข็ง
5. เพื่อเปนแหลงเรียนรู และทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ ยืน
6. เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและทองถิน่ เพื่อนําไปสูการจัดการตนเองของชุมชนอยางยั่งยืน
7. เพื่อใหมีความรวมมือทั้งในและตางประเทศ กับหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร ภาคบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานประกอบการ และศิษยเกา ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและทองถิน่ อยางยัง่ ยืน
8. เพื่อใหมีระบบการดําเนินงานภายในที่มีคุณภาพดานการบริหารจัดการภายในองคกร
การควบคุมคุณภาพภายใน การจัดการดานทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการจัดการ
ดานสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรที่เสมอภาคและเปนธรรม เอื้อตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
และสังคมอยางมีคุณภาพ

6262

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic

เป้าประสงค์ (Goals)

Issues)
1. การผลิตบัณฑิตทีม่ ีคณ
ุ ภาพ

1. เปนสถาบันทีม่ งุ เนนการผลิตบัณฑิตที่ มีคณ
ุ ภาพ
มีความรู ความสามารถดานวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค และ
มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผพู ิการ ผูมี
ความสามารถพิเศษ บุคลากรประจําการ และ
ประชาชนทั่วไป

2. พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรให

1. คณาจารย และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐาน

มีคุณภาพ

วิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
2. พัฒนาครู และสงเสริมวิทยฐานะครู ใหมีคณ
ุ ภาพ
รวมกับภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง

3. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยใหมี

1. เปนมหาวิทยาลัยที่สรางองคความรูและใชการวิจัย

คุณภาพและมาตรฐาน

เปนฐานในการดําเนินงาน เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
พื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาทองถิน่
และสังคม

4. พัฒนาทองถิ่นและสังคมตามแนว

1. นําองคความรู และนวัตกรรมจากการวิจยั ไป

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพือ่ สรางความ
เขมแข็งอยางยั่งยืน
2. เปนคลังปญญาและแหลงเรียนรูของทองถิน่ และ
สังคม ในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic

เป้าประสงค์ (Goals)

Issues)
5. สงเสริมสนับสนุนการทํานุบาํ รุงศิลปะ

1. เปนแบบอยาง และเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรกั ษ

และวัฒนธรรม อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยาง

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยั่งยืน
6. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายใน

1. มีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และหนวยงาน

การพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ใน

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร

ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ภาคบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาน
ประกอบการและศิษยเกา ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และสังคม
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสกู าร

1. มีระบบบริหารจัดการภายในองคกรที่มีคณ
ุ ภาพ

กํากับดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
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6. แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Strategic Map)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร 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)
ที่ วาง หนา 58
มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective; F) และมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนาการ (Learning and
Growth; L) ดังตอไปนี้

ที่ วาง หนา 63

ที่ วาง หนา 63
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แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Strategic Map)

ที่

แผนที่ยุทธศาสตร์
ยราชภัมหาวิ
ฏมหาสารคาม
(Strategic
Map) ปี ข้างหน้าได้จัดทําขึ้นในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์
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1) แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิ
(Strategic
Map)
ตามหลั
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มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ และสังคม
พัฒนาครู

พัฒนาการ

พัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนการ

คณาจารย์
พัฒนาครู
และบุ
คลากร
คณาจารย์

สร้างความร่วมมือกับภาคี

พัฒนาระบบ
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วมมือกัฒบนา
ภาคี
มหาวิ
ยและสังฒคมนาใน
เครือทข่ยาลั
ายในการพั

บริพัหฒารจั
ดการที่
นาระบบ
ดี
ส
่
ู
ก
ารกํ
กับ ่
บริหารจัดาการที

คุณภาพ
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นาการ
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จัยให้มี
คุมาตรฐาน
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ส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนาระบบ

พัฒนางาน
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คุณภาพ

พักิฒจกรรมเพื
นาท้องถิ่อ่น
าค่น
พัและภู
ฒนาท้มอิภงถิ

คุส่ณงเสริ
ภาพชี
มพัวฒิตของ
นา
บุคุคณลากรเพื
ภาพชีว่อิตความ
ของ

มาตรฐาน TQF

ฐานการ
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กิหลัจกรรมเพื
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สอบตามเกณฑ์
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ตามแนว

ร่นัวกมมื
วิจอัยกัในบ
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ปรัเศรษฐกิ
ชญาของ
จ
เศรษฐกิ
พอเพียงสู่กจาร

้ด้าน
ศิลเรีปวัยนรู
ฒนธรรม
ศิลพปวัยากรธรรม
ฒนธรรม
ทรั

พัร่ฒ
นาความ
วมมื
อและ
ร่วข้มมื
อและ
อตกลง

คุณจภาพ
งานวิ
ัยเพื่อ
งานวิ
ัยเพื่อ
สร้าจงองค์

มหาวิทวยาลั
ย
และหน่
ยงาน
และหน่
ว
ยงาน
ภาครัฐ

พัฒการ
นาการ
พัเรีฒยนาการ
นการ

ข้ร่อวตกลง
มกับ
ร่
ว
บย
มหาวิมกั
ทยาลั

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน

เรียสอน
นการ
สอน

างความ
ร่สร้วมมื
อเพื่อ
ร่พัวฒมมืนาศู
อเพืน่อย์

ตามแนว
ปรัชญา
ปรัชญาจ
เศรษฐกิ

สนัความ
บสนุน
ร่วความ
มมือกับ

ต่างประเทศ

กระบวนการ
ประยุกต์ใช้
ประยุ
กต์ใช้
ปรั
ชญาของ

พอเพี
ปฏิยบงสูัต่กิ าร
ปฏิบัติ

เศรษฐกิ
พอเพียงจ
พอเพียง

พัฒนา
พัและ
ฒนา

สนั
สนุนการง
พัฒบนาแหล่
พัเรีฒยนาแหล่
นรู้ด้านง

ปรัและ
บปรุง
ปรั
บปรุงา
โครงสร้

บริหารจั
ดการ
ตามหลั
กธรรมาภิ
ตามหลั
กธรรมาภิ
บาล และส่
งเสริม

ทรัพชาติ
ยากรธรรม
และ

บริการ
หาร
บริ
าร
จัดหการ

ของบุทคยาลั
ลากรย
มหาวิ
มหาวิ
ยาลั
อย่าทงเป็
นย

และอม
สิ่งชาติ
แวดล้
สิ่งแวดล้อม

โครงสร้
งพื้นฐานา
งพืการ
้นฐาน

จัดการ

รูปที่ 1 แผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก 4 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
รูปที่ 1 แผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก 4 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม ครัง้ ที่

วันที่
วันที่

มีนาคม
มีนาคม

พัฒนาระบบการ
พับริ
ฒนาระบบการ
หารจัดการ

บาล
และส่
งเสริ
การมี
ส่วนร่
วมม
การมี
ส
่
ว
นร่
วม
ของบุคลากร

อย่
งเป็น
รูปาธรรม
รูปธรรม

6.2 แผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
6.2 แผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ุ ภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรูท้ ี่มีคณ
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรูท้ ี่มีคณ
ุ ภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”
ผู้รับบริการ
ผู้รบั บริการ

(Customer
(Customer
Perspective; C)
Perspective; C)

การดําเนินการ
การดํภายใน
าเนินการ
ภายใน
(Internal
(Internal I)
Perspective;
Perspective; I)

(Financial F)
Perspective;
Perspective; F)

การเรียนรู้และ
การเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาการ
พัฒนาการ

(Learning and
(Learning and
Growth; L)
Growth; L)

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ การวิจัย
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ การวิจัย
บริการวิชาการ ศิลปะและ
บริการวิชาการ ศิลปะและ
สิง่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณ์และมี
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณ์และมี
ชื่อเสียงในการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อเสียงในการพัฒนาท้องถิ่น

ได้รับการยอมรับใน
ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล
ระดับสากล

เป็นมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีการบริหาร
ที่มกี ารบริหาร
จัดการที่ดี
จัดการที่ดี

พัฒนางาน
พัฒนาระบบ
พัฒนาและ
พัฒนาระบบ
สนับสนุนให
พัฒนาและ
พัฒนาคุณภาพ
การพัฒนา
พัฒนาระบบ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
การบริหาร
ฐานขอมูลการ
สนับสนุนความ
กลไกการประกัน
หลักสูตร จัด
ปรับปรุง
งานวิจัยเพื่อสราง
ระบบ
กลไกการ
สนับสนุนการใช้
งานการ
สนับสนุนให้
งานวิจัยเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
หลักสูตร การผลิตครู
องคกรบน
จัดการความรู
รวมมือกับ
คุณภาพ
กิจกรรมเพื่อ
โครงสราง
องคความรูในการ
สารสนเทศ ประกันคุณภาพ
ระบบประกัน
บริหาร
หลักสูตรจัด
สร้างองค์
ให้มีศักยภาพ
และบุคลากรทางการ
ฐานการวิจัย
เพื่อการบริการ
นักวิจัยใน
การศึกษาภายใน
พัฒนาทองถิ่น
พื้นฐานการ
พัฒนาการเรียน
เพื่อบริหาร
การศึกษา
คุณภาพ
กิจกรรมตาม องค์กรบน
ความรู้ในการ
สอบตามเกณฑ์
ศึกษาให้ได้มาตรฐาน
วิชาการ
ตางประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ
และภูมิภาค
บริหารจัดการ
การสอน
จัดการที่มี
ภายในให้มี
การศึกษาในการ
ฐานการ
เกณฑ์
พัฒนาการเรียน
มาตรฐาน
วิชาการและ
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ
วิจัย
มาตรฐาน TQF
การสอน
วิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร
สงเสริม สนับสนุนการสรางความรวมมือ
สงเสริมใหมีการ
สงเสริมใหมีระบบ
สงเสริมสนับสนุน
การทํางานร
บหนางานร่
วยงานภาครั
ละบุมค/สนั
ลากร
พัส่ฒงนาหลั
กสูมตีกรใหม
รัพนยากรทุ
มสนับทสนุ
การใช้ก
ส่งแเสริ
บสนุนการสร้างความร่
วมมืวอมกั
การทํ
วมกับ ฐและ ส่งเสริการใช
สนัคบลากรใน
สนุนให้หลักสูตร การผลิตครู
เสริมให้
ารพัฒนา การจูงใจบุ
เอกชน
นภาคี
สวนในการทํ
ทางการศึกษาให
ไดมาตรฐานฐและเอกชน
ดานรกวด้มกัานร่
นเพืวมกั
่อใหน
หน่วยงานภาครั
เป็นเป
ภาคี
หนุ้ ส่หวนุ นในการทํ
าวิจาัยวิจัย การ ทรัพยากรทุ
ดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
หลัทีก่สสูอดคล
ตรใหม่องกั
ที่สบอดคล้อง การผลิตจัผลงานทาง
บริกชาชี
ารวิพชแก่
าการ
และวิ
ชาชี่นพแกชุมชน
พ ชาการ และวิ
ตลาดแรงงาน
วิชาการ
เพื่อให้เกิ
เกิดดความคุ
ความคุม้มคค่าา
การบริชกาชีารวิ
ชุมชนท้
องถิ
ท้องถิ่นและภูมิภาควิชาการและมาตรฐานวิ
กับตลาดแรงงาน
สรางและพัฒนาความ
สร้างและพัฒนาความ
รวมมือและขอตกลง
ร่วมมือและข้อตกลง
รวมกับมหาวิทยาลัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาครัฐ

การพัฒนาระบบ
สงเสริมและ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
สงเสริมสนับสนุน
สงเสริมการพัฒนา
พัฒนาระบบ
พัฒนาและ
พัฒนาและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมให้มีระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการใช
ชีวิตของบุคลากรเพื่อ
ใหหลักสูตรจัด
นักศึกษาใหมีศักยภาพ
ฐานข้อมูลการ
สนับสนุนความ
ปรับปรุง
ชีวิตของบุคลากรเพื่อ
การจูงใจบุคลากรใน
บริหารจัดการที่
ระบบประกัน
ความสมดุลยของชีวิต
กิจกรรมตามเกณฑ
สอบตามเกณฑ
จัดการความรูเ้ พื่อ
ร่วมมือกับนักวิจัย
ความสมดุลย์ของชีวิต
โครงสร้างพื้นฐาน
การผลิตผลงานทาง
มีคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
และการทํางาน
มาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพ
การบริการวิชาการ
ในต่างประเทศ
การบริหารจัดการ
และการทํางาน
วิชาการ

แผนที่ย่ยทุ ุทธศาสตร์
ธศาสตร์ (Strategic
(Strategic Map)
Map) ตามหลั
ตามหลักก Balanced
Balanced Scorecard
Scorecard (BSC)
(BSC) มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏมหาสารคาม
มหาสารคาม ฉบั
ฉบับบทีที่่ 12
12 พ.ศ.
พ.ศ. 2560-2564
รูรูปปทีที่ ่ 22 แผนที
2560-2564
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การเงิน
การเงิน
(Financial

บัณฑิตมีงานทําตรงสาขา
บัณฑิตมีงานทําตรงสาขา
นายจ้างพึงพอใจในการใช้
นายจ้างพึงพอใจในการใช้
บัณฑิต
บัณฑิต

7. รายละเอียดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เปาประสงค : 1 เปนสถาบันที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถดานวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิต
ที่พึงประสงค และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เปาประสงค : 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูพิการ ผูมีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจําการ และประชาชนทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ
รวมกับ
สถาบันการศึกษา
ตางประเทศ ในสาขาที่
เปนความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยในรูปของ
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ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมายและกลยุทธ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
เปาหมาย
ผลการ
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. ระดับผลการบริหารจัดการ
KPI
คะแนน
3
3
4
4
5 1. พัฒนาระบบกลไกการ
หลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.
ใหม
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในใหมี
2. รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน
รอยละ
75
79
83
87
90 ประสิทธิภาพ
76.5
2. สนับสนุนใหมีระบบ
เกณฑการทดสอบความรูความ
กลไกการพัฒนาทักษะ
สามารถดานภาษา ตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ และ/
ตาม สกอ. กําหนด (ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาจีน
และภาษาในประเทศอาเซียน)
ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี
3. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการ
100
รอยละ 100
100
100
100
100
3. สงเสริมการพัฒนา
รับรองจากสถาบันวิชาชีพ

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

4. สัดสวนนักศึกษาดาน
วิทยาศาสตรตอนักศึกษาดาน
สังคมศาสตร

KPI
ใหม

5. จํานวนหลักสูตรที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนผานระบบ

KPI
ใหม

blended-learning online e-learning

KPI
ใหม
14

41
60.31

โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตร Double
Degree /Joint Degree
3. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหมท่ี
สอดคลองกับความ
ตองการบัณฑิต
4. โครงการพัฒนาระบบ
การจัดกิจกรรมสราง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ (TQF)
และการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
5. โครงการจัดหารายได
จากการดําเนินงานดาน
การศึกษาตอเนื่อง การ
เรียนรูตลอดชีวิต ผาน
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6. รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
7. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่
ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง ใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ
หรือดานอื่นๆในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
8. จํานวนผูพิการที่ไดรับการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
9. รอยละผูมีความสามารถพิเศษที่
ไดรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย

เปาหมาย
กลยุทธ
หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
รอยละ 30:70 33:67 35:65 38:62 40:60 นักศึกษาใหมศี ักยภาพ
สอบตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตร 5
10
15
20
25 4. สงเสริมใหนักศึกษา
เขาทดสอบตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ
รอยละ
80
80
80
80
80 5. สงเสริมนักศึกษาเขา
รวมประกวด/แขงขัน
คน
16
17
18
19
20 ดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
6. สนับสนุนใหหลักสูตร
และคณะ จัดกิจกรรม
สงเสริมการเปนพลเมือง
ดี มีประชาธิปไตย
คน
40
45
50
55
60 7. พัฒนาระบบและ
กลไก แนะแนว การรับ
รอยละ
62
64
66
68
70 นักศึกษาตางชาติ
8. สงเสริมการให

ตัวชี้วัด

KPI
ใหม

หนวยนับ 2560
คน
600

เปาหมาย
2561 2562
650 700

2563
750

KPI
ใหม

หลักสูตร

1

2

3

4

KPI
ใหม

รอยละ

50

60

70

80

KPI
ใหม

รอยละ

50

60

70

80

100

รอยละ

80

85

90

93

กลยุทธ
2564
800 อาจารยชาวตางชาติ
อาสาสมัคร เปนอาจารย
ประจําหรือผูเชี่ยวชาญ
5 9. สนับสนุนใหหลักสูตร
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและภูมิภาค
90 10. พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอนที่มีความรวมมือกับ
ภาคีเครือขายในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ
90 เพื่อฝกบัณฑิตนักปฏิบัติ
11. สงเสริมการเขียน
บทความวิจัย / บทความ
วิชาการ
95 12. สงเสริมสนับสนุนให
หลักสูตรจัดกิจกรรม
ตามเกณฑมาตรฐานTQF

โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตรฝกอบรม/
หลักสูตรระยะสั้นใหกับ
ประชากรทุกชวงวัย
6. โครงการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย
ตลอดจนการสราง
ความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
7. โครงการเตรียมความ
พรอมในการเขาสูสังคม
ผูสูงวัยใหกับชุมชน
8. โครงการจัดหารายได
จากการระดมทุนจาก
ศิษยเกา ประชาชนทั่วไป
องคกรภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
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10. จํานวนผูดอยโอกาสทาง
การศึกษา ที่ไดรับการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย
11. จํานวนหลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรที่มีความรวมมือกับ
ตางชาติ
12. รอยละของหลักสูตรที่จัดการ
เรียนรูที่เนนบัณฑิตนักปฏิบัติอยาง
มืออาชีพ (มีการฝกปฏิบัติ ทํา
กิจกรรมในระหวางเรียนรวมกับ
สถานประกอบการ)
13. รอยละของ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแผน ข การคนควา
อิสระ (IS) ที่มีผลงานตีพิมพ/
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
14.รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด

ผลการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวยนับ
รอยละ
หนวยนับ
รอววยละ
หน
ยนั
หน
ยนับบ 2560
รรออยละ
ยละ
75

เปาหมาย
เป
เปาาหมาย
หมาย
2561 2562
79
83

กลยุทธ

2563
87

รอยละ
รรออยละ
ยละ

60

62

64

66

รอยละ
รรออยละ
ยละ

86

87

88

89

. พัฒนาระบบให
คําปรึกษา แนะแนว และ
กลยุทธ
พัฒนานักศึกษาอยางมี
กลยุ
กลยุททธธ
. พัทฒธินาระบบให
2564 ประสิ
ภาพ
กฒกิษา
แนะแนวยและ
นาระบบให
จัพัพัดฒ
จกรรมเตรี
ม
90 คํ13.า.ปรึ
นาระบบให
พัคําฒ
นานั
กอศึมก
กษาอย
งมี
คํความพร
กกษา
แนะแนว
อนสมัาคและ
ร
าปรึ
ปรึ
ษา/แนะแนว
และ
ประสิ
ทธิกกภศึศึาพ
พังานและการแนะแนว
กกษาอย
พัฒ
ฒนานั
นานั
ษาอยาางมี
งมี
. จัพดทจัทกิธิดธิจภทํภกรรมเตรี
ยม
ประสิ
าพ
อาชี
าาพ
ประสิ
มกอนสมัยยคมมร
จจอกรรมเตรี
14.. จัพัจัดดฒกิกินาระบบ
กรรมเตรี
68 ความพร
งานและการแนะแนว
ความพร
ออนสมั
ฐานข
อมูลออมก
และการแนะ
ความพร
มก
นสมัคครร
อาชี
พจัดทํา า
งานและการแนะแนว
แนวการหางานทํ
งานและการแนะแนว
. สพพัพงฒ
จัจัเสริ
ดดนาระบบ
ทํทํมาาใหมีการ
อาชี
90 อาชี
อฒมูนาระบบ
ลกและการแนะ
พัฐานข
สูตรใหมท่ี
15.ฒ. พันาหลั
พัฒ
นาระบบ
แนวการหางานทํ
ฐานข
สอดคล
บ า
ฐานขออมูมูอลลงกัและการแนะ
และการแนะ
. สงเสริมใหมีกาาาร
แนวการหางานทํ
ตลาดแรงงาน
แนวการหางานทํ
พั16.ฒ. สนาหลั
ีกีการ
สงงเสริ
เสริกมมสูให
ใหตมมรใหม
ารท่ี
องกั
พัสอดคล
กกสูสูบตตรใหม
พัฒ
ฒนาหลั
นาหลั
รใหมทท่ี ่ี
ตลาดแรงงาน
สอดคล
สอดคลอองกั
งกับบ
ตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงาน

โครงการ กิจกรรม
9. โครงการสนับสนุนให
นักเรียนที่มคี ุณธรรม
โครงการ กิจกรรม
จริยธรรม เปนคนดี เขา
โครงการ
กิจจกรรม
โครงการ/กิ
กรรม
นให
ศึ9.กโครงการสนั
ษาตอ และไดบรสนุ
ับการ
นั9.กโครงการสนั
เรีสนุ
ยนที
ุณบธรรม
9.
นนให
สนั
บโครงการสนั
นทุ่มนคี การศึ
กษา
บสนุ
สนุ
ให
จริ
นุณกคนดี
นัการทํ
ยยานที
ธรรม
ความดี
บั สังเข
คมา
นักกยเรีเรีธรรม
นที่ม่มเปคี คี ุณ
ธรรม
ศึจริกยยษาต
อ และได
ับการ
จริ
ธรรม
เป
เขเข
โครงการปรั
บรปรุ
ง าา
ธรรม
เปนนคนดี
คนดี
สนั
บษาต
สนุ
ทุและได
นการศึ
ษา
ศึและพั
การ
ฒออนนาหลั
กสูรรตับับกรใหม
ศึกกษาต
และได
การ
าความดี
บั สักกงษา
คม
สนั
นนทุอทุงกั
นนการศึ
ทีการทํ
่สบอดคล
บกความ
สนั
บสนุ
สนุ
การศึ
ษา
โครงการปรั
ง
การทํ
าาความดี
ตการทํ
องการบั
ณฑิตกกบั บั สัปรุ
ความดี
สังงคม
คม
และพั
ฒนาหลักาบสูบงความ
ตปรุ
10.
โครงการปรั
งง
11.
10.โครงการสร
โครงการปรั
ปรุรใหม
ทีและพั
่สมอดคล
อเครื
งกัอบกกขความ
และพั
นาหลั
สูสูาตตยศิ
รใหม
เข
แข็ฒ
งให
ษย
ฒ
นาหลั
รใหม
ตที่สอ่สาอดคล
งการบั
ทีเก
ออณงกั
ความ
ของมหาวิ
ย
อดคล
งกัฑิทบบตยาลั
ความ
11.
โครงการสร
ต12.
ณ
ตอองการบั
งการบั
ณฑิฑิตตางความ
แข็
ครืวอยงานภาค
างความ
ยศิษย
โครงการสร
าขางความ
รเข
วมมมื
องกัใหบเหน
11.
โครงการสร
ของมหาวิ
ยอ่ ษษฝยยก
เข
งงให
ขขาาเพื
ยศิ
ธุเก
จและเอกชน
เขรมมากิแข็
แข็
ใหเเครื
ครืทออยาลั
ยศิ
โครงการสร
างความ
เก
ทแทยาลั
ยย นรู
ประสบการณ
ละเรี
เกาาของมหาวิ
ของมหาวิ
ยาลั
ร12.
วมมื
กับหนวยงานภาค
โครงการสร
าางความ
การทํ
าองานจากพื
้นงความ
ที่จริง
โครงการสร
กิมมืจอและเอกชน
เพือ่ ฝก
รธุรวรวมมื
อกักับบหน
หนววยงานภาค
ยงานภาค
และเรี
ธุประสบการณ
เพื
ธุรรกิกิจจและเอกชน
และเอกชน
เพือ่ ยอ่ ฝนรู
ฝกก
การทํ
างานจากพื
้นทียย่จนรู
ริง 
ประสบการณ
แและเรี
ประสบการณ
ละเรี
นรู
การทํ
การทําางานจากพื
งานจากพื้น้นทีที่จ่จริริงง
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รอยละของบัณฑิตระดับ
ผลการ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ตัวชี้วัด
ดํผลการ
าผลการ
เนินงาน
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
ดํดําาเนิ
เนินนงาน
งาน
รอยละของบั
ระยะเวลา
1 ป ณฑิตระดับ
ปริ
ที่ไดงณ
านทํ
หรือบบบ
ยละของบั
ฑิฑิฑิตตตาระดั
15.รรญรอออญาตรี
ยละของบั
ณ
ระดั
77.67
ยละของบั
ณ
ระดั
ประกอบอาชี
สานทํ
ระภายใน
ปริ
หรื
ปริญ
ญญาตรี
ญาตรีทที่ไพี่ไดดอิงงานทํ
านทํ
หรืออ ชา
าาาตรงสาขาวิ
1 พปพกอิษา
ประกอบอาชี
ประกอบอาชี
อิสสระภายใน
ระภายใน
ทีระยะเวลา
่สําเร็จการศึ
ยละของบั
ฑิตระดัอบบัณฑิต
ระยะเวลา
11 ปป ณงพอใจต
ระยะเวลา
รรออยละความพึ
ปริ
ณ
ระดั
16.ญรรอญาตรี
ยละของบั
ณฑิฑิตาตตรงสาขาวิ
ระดับบ ชา 57.47
ของผู
ใอชยละของบั
บัณทฑิี่ไตดงานทํ
ทีปริ่สญ
ําเร็ญาตรี
จการศึ
ปริ
ทที่ไี่ไดกดงษา
ญ
ญาตรี
งานทํ
านทําาตรงสาขาวิ
ตรงสาขาวิชชาา
อเร็ยละความพึ
ทีที่ส่สํารําเร็
จจการศึ
การศึกกษา
ษางพอใจตอบัณฑิต
ของผู
ชบัณฑิต งงพอใจต
17.รรออใยละความพึ
ยละความพึ
พอใจตออบับัณ
ณฑิฑิตต 86.80
ของผู
ของผูใใชชบบัณ
ัณฑิฑิตต

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาระบบ
การพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการสนับสนุน
บุคลากรใหศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
3. โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหบคุ ลากรเขา
สูตําแหนงทางวิชาการ
4. โครงการความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยทั้งใน
และตางประเทศ
สนับสนุนใหอาจารยไป
ศึกษา และพัฒนา
ศักยภาพในตางประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรใหมีคุณภาพ
เปาประสงค : 1 คณาจารย และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เปาประสงค : 2 พัฒนาครู และสงเสริมวิทยฐานะครู ใหมีคุณภาพรวมกับภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
ผลการ
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. ระดับความสําเร็จตาม
KPI
ระดับ
3
4
4
5
5 1. พัฒนาระบบการ
แผนพัฒนาบุคลากร
ใหม
พัฒนาบุคลากรใหมี
2. ระดับความสําเร็จของการรับและ
KPI
ระดับ
3
4
4
5
5 ประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากรใหมีมาตรฐาน
2. สงเสริมพัฒนา
ใหม
3. รอยละของอาจารยประจําที่มี
21
รอยละ
25
30
35
40
45 บุคลากรใหศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นตามความ
คุณวุฒิปริญญาเอก ตอจํานวน
ตองการของ
อาจารยประจําทั้งหมด
4. รอยละของอาจารยประจําที่
17
รอยละ
20
25
30
35
40 มหาวิทยาลัย
3. สงเสริมการเขาสู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการตอ
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
5. รอยละผลงานทางวิชาการที่มี
80
รอยละ
80
85
90
95
100 พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถของ
คุณภาพตออาจารยประจําทั้งหมด
6. รอยละความพึงพอใจของ
70
รอยละ
70
75
80
85
90 อาจารยอยางตอเนื่อง
4. สงเสริมใหมีระบบการ
บุคลากรที่มีตอการไดรับการ
จูงใจบุคลากรใน การ
สงเสริมและการพัฒนา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2561 2562
80
80

80

หนวยนับ 2560
รอยละ
80

80

รอยละ

90

90

95

95

70

รอยละ

75

80

85

90

5

ระดับ

5

5

5

5

2563
80

กลยุทธ
2564
80 ผลิตผลงานทางวิชาการ
5. สงเสริมพัฒนา
100 คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรเพื่อความ
สมดุลยของชีวิตและการ
95 ทํางาน
6. สงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรยึดมั่นใน
5 วัฒนธรรมองคกร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัยฯ
7. ทบทวนและปรับปรุง
ระบบคาตอบแทน/
สวัสดิการที่มีความ
เหลื่อมล้ําใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับ
สภาพการณ

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร
6. โครงการเชิดชูเกียรติ
และมอบรางวัลใหแก
บุคลากรที่มีสมรรถนะ
ดีเดนในแตละดาน
7. โครงการจัดหารายได
จากหลักสูตร การผลิต
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหไดมาตรฐาน
วิชาการและมาตรฐาน
วิชาชีพ
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7. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวม
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
8. รอยละของบุคลากรที่ใช
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
9. รอยละของบุคลากรที่มีความรัก
ภักดี/ผูกพันกับองคกร/
มหาวิทยาลัย
10. ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ
ครู และประสิทธิผลของการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวยนับ 2560

เปาหมาย
2561 2562

2563

2564

กลยุทธ
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8. สรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองคกรใหเอื้อ
ตอการทํางานรวมกัน
อยางเปนกัลยาณมิตร
9. สงเสริมและพัฒนา
หลักสูตร การผลิตครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหไดมาตรฐาน
วิชาการและมาตรฐาน
วิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสงเสริม และ
ผลักดันใหเกิดงานวิจยั
เชิงสรางสรรคนวัตกรรม
และการนําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการสนับสนุนการ
นําองคความรูและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน
ในการพัฒนาทองถิ่น
และสังคม
3. โครงการสรางความ
รวมมือการทํางาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เปนภาคี
หุนสวนในการทําวิจยั
การบริการวิชาการ และ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการงานวิจัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาประสงค : เปนมหาวิทยาลัยที่สรางองคความรูและใชการวิจัยเปนฐานในการดําเนินงาน การพัฒนาทองถิ่นและสังคม
เปาหมาย
ผลการ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
ดําเนินงาน หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
44.07
รอยละ
50
55
60
65
70 1. พัฒนาคุณภาพ
1. รอยละของโครงการวิจัย/งาน
งานวิจยั เพือ่ สรางองค
สรางสรรคที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ความรูใ นการพัฒนาการ
ภายในปงบประมาณ หรือใน
เรียนการสอน
ระยะเวลาที่กําหนด ตอ
2. พัฒนางานการบริหาร
โครงการวิจัย/งานสรางสรรค
ทั้งหมด
องคกรบนฐานการวิจยั
3. สงเสริมการนําองค
รอยละ
2. รอยละของจํานวนเงินสนับสนุน
KPI
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ความรูและนวัตกรรมไป
ใหม
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคตาม
ใชประโยชนในการ
เกณฑของ สกอ.
45.32 รอยละ
50
60
70
80
80 พัฒนาทองถิน่ และสังคม
3. รอยละของอาจารยประจําและ/
4. สงเสริม/สนับสนุนการ
หรือนักวิจัยประจําที่ทําวิจัยตอ
สรางความรวมมือการ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ทํางานรวมกับหนวยงาน
ทั้งหมด
33.83 ชิ้น/เรื่อง 40
50
60
70
70 ภาครัฐและเอกชน เปน
4. จํานวนของงานวิจัยหรืองาน
ภาคีหนุ สวนในการทํา
สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
วิจยั การบริการวิชาการ
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวยนับ 2560

เปาหมาย
2561 2562

2563

2564

ประจําและ/หรือนักวิจัย

19

ชิ้น

20

25

30

35

40

96

ชิ้น/เรื่อง

90

100

120

150

200

KPI
ใหม

รอยละ

80

85

90

95

100

27

ชิ้น/เรื่อง

30

35

40

45

50

โครงการ/กิจกรรม

และวิชาชีพแกชุมชน
ทองถิ่น
5. เสริมสรางแรงจูงใจใน
การพัฒนางานวิจัยของ
นักวิจัยในการเผยแพร
ผลงานวิจัย
6. สงเสริมการนําองค
ความรูและนวัตกรรมไป
ดําเนินการประกวด จด
ทะเบียน/จดแจง
ทรัพยสินทางปญญา
7. สงเสริมสนับสนุนการ
เขาถึงแหลงขอมูล
งานวิจัยที่เปนประโยชน
เพื่อนําใชในการอางอิง
(Citation) ผลงานวิจัย

วิชาชีพแกชุมชนทองถิ่น
4. โครงการการนําองค
ความรูและนวัตกรรมไป
ดําเนินการประกวด จด
ทะเบียน/จดแจง
ทรัพยสินทางปญญา
5. โครงการสนับสนุนให
ผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรคไดรับการ
ตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ
6. โครงการจัดหารายได
จากผลงานวิจัย
นวัตกรรม และทรัพยสนิ
ทางปญญาไปพัฒนาสู
เชิงพาณิชย
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5. จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์
หรืออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
6. จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
7. รอยละผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของนักศึกษาที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
8. จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับ
การอางอิง (Citation) ใน Refereed
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
9. จํานวนงานวิจัยที่ถายทอดองค
ความรูที่ตอบสนองโจทยปญหา
ทองถิ่น
10. ระดับการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกในการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีคุณภาพ

ผลการ
ดําเนินงาน

KPI
ใหม
KPI
ใหม

หนวยนับ 2560
ชิ้น
20

ระดับ

3

เปาหมาย
2561 2562
25
30

4

4

2563
35

2564
40

5

5

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาทองถิ่นและสังคมมาตรฐานการใหบริการวิชาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค : 1 นําองคความรู และนวัตกรรมจากการวิจัยไปใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน
เปาประสงค : 2 เปนคลังปญญาและแหลงเรียนรูของทองถิ่น และสังคม ในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
ผลการ
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
31
หลักสูตร 30
1. จํานวนหลักสูตรฝกอบรมสําหรับ
35
40
45
50 1. สงเสริมใหมีการสราง 1. โครงการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรประจําการและ
หลักสูตรฝกอบรมที่
หลักสูตรฝกอบรมที่
ประชาชนทั่วไป
ตอบสนองความตองการ ตอบสนองความตองการ
5
ของสังคม
2. ระดับความสําเร็จของโครงการ
ระดับ
3
4
4
5
5 ของชุมชน หรือ
ผูร ับบริการ
2. โครงการสนับสนุนการ
หรือกิจกรรมที่เสริมสรางความ
2. สงเสริมการบูรณา
นําองคความรูจากการ
เขมแข็งของชุมชนหรือทองถิ่นให
การการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมไปใช
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
บริการวิชาการพัฒนา
5
3. จํานวนการนําความรูและ
เรื่อง
5
10
15
20
25 กับงานวิจัย
3. สงเสริมการดําเนิน
ทองถิ่นและสังคม
ประสบการณจากการใหบริการ
โครงการอันเนื่องมาจาก 3. โครงการศูนยศึกษา
วิชาการ มาใชในการพัฒนาการ
พระราชดําริฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
เรียนการสอนและการวิจัย
พอเพียง เกษตรทฤษฎี
หลักสูตร
5
10
15
20
25 4. สงเสริมการสราง
4. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ KPI
ความรวมมือเพื่อพัฒนา ใหมสูการปฏิบัติ
ใหม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ศูนยการเรียนรูตามแนว 4. โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

KPI
ใหม

หนวยนับ 2560
แหลง
5

เปาหมาย
2561 2562
10
15

2563
20

KPI
ใหม

ศูนย/
แหลง

3

4

5

5

KPI
ใหม
KPI
ใหม
KPI
ใหม

รอยละ

50

60

70

80

รอยละ

5

5

5

5

รอยละ

50

60

70

80

กลยุทธ
2564
25 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการใหบริการ
วิชาการ
5 6. พัฒนาระบบฐาน
ขอมูลการจัดการความรู
เพื่อการบริการวิชาการ
7. พัฒนาใหเกิด
กระบวนการประยุกตใช
90 ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
5 8. ปรับโครงสรางการ
บริหารจัดการทางการ
90 บริการวิชาการใหบริการ
กับงานวิจัยอยางเปน
รูปธรรม

โครงการ/กิจกรรม
ฐานขอมูลการจัดการ
ความรูเพื่อการบริการ
วิชาการ
5. โครงการสราง
เครือขายความรวมมือ
กับผูเชี่ยวชาญ ปราชญ
ชาวบาน และศิลปนใน
พื้นที่ รวบรวมองค
ความรู ภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค
6. โครงการจัดหารายได
จากการใหบริการ
วิชาการ
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5. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีสวน
รวมในการพัฒนาไดรับการยอมรับ
ในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
6. จํานวนศูนย/แหลงความเปนเลิศ
(excellent center) ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในการ
ใหบริการทางวิชาการในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
7. รอยละของหลักสูตรที่มีกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและภูมิภาค
8. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นจาก
การใหบริการวิชาการ
9. รอยละของอาจารยที่ใหบริการ
วิชาการแกทองถิ่น

ผลการ
ดําเนินงาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปาประสงค : เปนแบบอยางและเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ผลการ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. โครงการจัดทําแผน
1. ระดับความสําเร็จของโครงการ
KPI
ระดับ
3
4
4
5
5 1. สงเสริมสนับสนุน
กลยุทธ แผนปฏิบัติการ
หรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่
ใหม
กิจกรรมดาน
เปนแหลงเรียนรู และ
มีการบูรณาการกับการเรียน
ศิลปวัฒนธรรม
การสอน
ทรัพยากรธรรมชาติและ บริการดาน
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม
2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
KPI
รอยละ 70
75
80
85
90
2. สงเสริมสนับสนุนการ 2. โครงการพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมดาน
ใหม
โครงสรางพื้นฐานทาง
อนุรักษ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ
วัฒนธรรม ของ
ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ทรัพยากรธรรมชาติและ มหาวิทยาลัยใหมีความ
ลอมที่มีการบูรณาการกับการเรียน
สมบูรณ
สิ่งแวดลอม
การสอนตอนักศึกษาทั้งหมด
3. จํานวนแหลงเรียนรูดาน
KPI
แหลง
1
1
2
2
3 3. สรางเสริมสนับสนุน 3. โครงการสนับสนุน
การพัฒนาแหลงเรียนรู การศึกษา วิจัย บูรณา
ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญา ใหม
การองคความรู เพื่อการ
ดานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่มหาวิทยาลัยรวมพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ อนุรักษ ฟนฟูเพิ่มคุณคา
กับภาคีเครือขายใหมีมาตรฐานเปน
ของศิลปะ วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม
ที่ยอมรับในระดับชาติ หรือ
และภูมิปญญาทองถิ่น
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

KPI
ใหม
KPI
ใหม

หนวยนับ 2560
เรื่อง
5

เปาหมาย
2561 2562
10
15

2563
20

แหลง

1

2

3

4

83.20

รอยละ

83

84

86

88

17

อันดับ

16

15

14

13

กลยุทธ
2564
25 4.สรางและพัฒนาความ
รวมมือและขอตกลง
5 รวมกับมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
5. สงเสริมการวิจัยเพื่อ
การอนุรักษพัฒนาและ
เสริมสรางศิลปะและ
90 วัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดลอม
12

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการสราง
เครือขายความรวมมือ
ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
5. โครงการจัดหารายได
จากการถายทอดศิลปะ
และวัฒนธรรม
6. โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนา
สิ่งแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยใหยั่งยืน
7. โครงการพลังงาน
สะอาดจากทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย
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4. จํานวนองคความรู ภูมิปญญา
พื้นบานที่รวบรวมและเผยแพร
5. จํานวนแหลงเรียนรูภายใน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
6. รอยละความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย
7. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวในประเทศ

ผลการ
ดําเนินงาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
เปาประสงค : มีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถานประกอบการและศิษยเกาในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เปาหมาย
ผลการ
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
หนวยงาน
9
1. จํานวนองคกร สมาคม หรือ
10
10
10
10
10 1. พัฒนามหาวิทยาลัย 1. โครงการพัฒนา
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
เพื่อเขาสูประชาคม
มหาวิทยาลัยสูประชาคม
และตางประเทศที่เขารวมเปน
อาเซียน
อาเซียน
เครือขายความรวมมือในการ
2. สรางและพัฒนา
2. โครงการสรางความ
พัฒนามหาวิทยาลัย ภูมิภาค
ความรวมมือ และ
รวมมือรวมกับหนวยงาน
อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
ขอตกลงรวมกับ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน
2. ระดับความสําเร็จตามโครงการ/
KPI
ระดับ
3
4
4
5
5 มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภาครัฐ ภาค
ทัง้ ภายในและตางประเทศ
กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
ใหม
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 3. โครงการ
และการวิจัยที่ดําเนินการอยาง
ชุมชน ทัง้ ภายในและ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
ตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ
บนเว็บไซต
3. รอยละของนักศึกษาตางชาติ
0.56 รอยละ
1
1.2
1.3
1.4
1.5 ตางประเทศ
3. รณรงคและ
4. โครงการสนับสนุน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธหลักสูตร ความรวมมือกับนักวิจัย
ที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
4. ระดับความสําเร็จในการสราง
ความรวมมือกับภาคีเครือขายใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
ภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของ
โลก

ผลการ
ดําเนินงาน

KPI
ใหม

หนวยนับ 2560
ระดับ
3

เปาหมาย
2561 2562
4
4

2563
5

โครงการ/กิจกรรม
ตางประเทศ
5. โครงการพัฒนา
เว็บไซตของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยเปน
ภาษาอังกฤษ
6.โครงการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
นานาชาติสําหรับ
นักศึกษาตางชาติ
นักศึกษาและบุคลากร
กับองคกรสมาคม
หนวยงานชุมชนใน
ตางประเทศ
7. โครงการรับนักศึกษา
ตางชาติเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยฯ
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กลยุทธ
2564
5 บนเว็บไซตภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยและใน
ตางประเทศ
4. พัฒนาและสนับสนุน
ความรวมมือกับนักวิจัย
ในตางประเทศ
5. พัฒนาเว็บไซตของ
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัยเปน
ภาษาอังกฤษ
6.สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมนานาชาติ
สําหรับนักศึกษาตางชาติ
นักศึกษาและบุคลากร
กับองคกรสมาคม
หนวยงานชุมชนใน
ตางประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาองคกรเปน
องคกรแหงการเรียนรู
3. โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดาน
ICT ใหมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะระบบ Wifi ให
ครอบคลุมพื้นที่
ใหบริการ
4. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหอพักใหมี
บรรยากาศของการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สูการกํากับดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการภายในองคกรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย
ผลการ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
ดําเนินงาน หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
5
ระดับ
5
5
5
5
5 1. พัฒนาระบบการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
2. ระดับความสําเร็จการปฏิบัติ
4.18
ระดับ
4.2
4.3
4.3
4.5
4.6 สงเสริมการมีสวนรวม
ของบุคลากร
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยอยางเปน
ราชการ
3. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติ
4.67
ระดับ
4.5
4.6
4.7
4.8
5 รูปธรรม
2. สงเสริมและพัฒนา
ตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
บุคลากรใหมี
4. ระดับความสําเร็จของแผน
5
ระดับ
5
5
5
5
5 ความกาวหนาในอาชีพ
และมีความรูเพื่อนําไปสู
บริหารความเสี่ยง
การพัฒนาองคกรแหง
5. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
4
ระดับ
4
4
4
5
5 การเรียนรู
3. การพัฒนาระบบ
ตามแผนกลยุทธทางการเงิน
สารสนเทศเพื่อบริหาร

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวยนับ 2560
ระดับ
4

เปาหมาย
2561 2562
4
4

2563
5

4

7. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ สกอ.
8. ระดับความสําเร็จของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูมีจํานวน
เพียงพอ ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ
9. รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย

3.66

ระดับ

3.70

4.00

4.30

4.50

KPI
ใหม

ระดับ

3

4

4

5

84.60

รอยละ

85

86

87

88

โครงการ/กิจกรรม
เรียนรู มีความปลอดภัย
5. โครงการเพิม่ ชองทาง
ในการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูทมี่ ีสวนได
เสียในองคกร
6. โครงการใชทรัพยากร
รวมกัน และแบงปน
ใหกับชุมชน สังคม เชน
พื้นทีส่ าธารณะ
หองสมุด สนามกีฬา
และบริการอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย
7. โครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรูดานการประกัน
คุณภาพ (งาน Show &
Share) การคัดเลือก
Best Practice และเชิดชู
เกียรติใหแกบคุ ลากร/

84

6. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ
2564
5 จัดการทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
4. พัฒนาและปรับปรุง
ระเบียบ ขอบังคับ
5.00 และประกาศตางๆ ให
ทันสมัยภายใต
สถานการณที่
5 เปลี่ยนแปลง
5. สงเสริมสนับสนุนการ
ใชทรัพยากร ทุกดาน
รวมกันเพื่อใหเกิดความ
90 คุมคา
6. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานการ
บริหารจัดการ
7. สงเสริมและสนับสนุน
การใชระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวยนับ 2560

เปาหมาย
2561 2562

2563

2564

โครงการ/กิจกรรม

8. พัฒนา และสงเสริม
การใชระบบความ
ปลอดภัยและการจราจร
ใหมีประสิทธิภาพ

หนวยงานทีป่ ระสบ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ
8. โครงการจัดหา
ผลประโยชนจาก
ทรัพยสินและคุณคาของ
มหาวิทยาลัย ใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน มีผลิตภัณฑ
หรือการบริการใหมๆ
และสรางรายได
9. โครงการจัดทํา
แผนการรักษาความ
ปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย

85

กลยุทธ

86

สรุป ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ประเด็นยุทธศาสตร

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรใหมี
คุณภาพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน
4. พัฒนาทองถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เปา
ประสงค
2

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ

17

16

12

2

10

9

7

1

10

7

6

2

9

8

6

1

7

5

7

1

4

6

7

1

9

8

9

10

66

59

54

5. สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาค
อาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสูการกํากับ
ดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
7 ยุทธศาสตร

87
85

ส่ ว นที่ 4
การนาแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 เป็นแผนที่ใช้
เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น และภูมิภาค รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตลอดจนการขั บ เคลื่ อ นให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
มีสภาพแวดล้อมสีเขียว โดยได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น
7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 59 กลยุทธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามได้มีการสร้างความชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์ฯ และ
การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ
และความรับ ผิดชอบร่ว มกั นของทุก ภาคส่วนในการพั ฒนามหาวิท ยาลัย เพื่อให้ก ารขับ เคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้
1. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฉบับที่ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยจะดาเนินการนาแผนยุทธศาสตร์ฯ รับฟังความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่างๆ ประกอบด้วย
 กลุ่มผู้บริหารคณะ สาขาวิชา
 กลุ่มผู้อานวยการ สถาบัน สานัก ศูนย์ กอง
 กลุ่มสภาคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
 กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
 กลุ่มคณะกรรมการพิจารณาที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และที่ประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
ในการนาเอาข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงให้แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบัติได้ และ
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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2. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดทาโครงการและแผนงบประมาณ
ในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดทารายละเอียดของ
โครงการพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ซึ่งงบประมาณในการดาเนินมาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การสนับสนุนของ
หน่วยงานภายนอกทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ได้นากลยุท ธ์ ที่มี 57 กลยุ ทธ์ มาจัดท าเป็น
โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ โดยได้ถ่ายทอด มอบหมาย และกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย
ระดับรองอธิการบดี และคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงจะได้มี
การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่คณะ ศูนย์
สถาบัน สานัก กอง/สานักงาน หรือสาขาวิชาต่างๆ โดยการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า และหน่วยงานศูนย์ สถาบัน สานัก กอง/สานักงาน
โดยการกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่สาคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นกลไกเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
4. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลจะมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็น
รายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สาหรับการดาเนินงานจะมีการนาข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบและกลไกของ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าใน
การดาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามความ
คืบหน้าของการดาเนินงานตามโครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินผลการดาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึน้ โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ
เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัด การพัฒนาที่สามารถนาไปใช้กากับการดาเนินงานตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ต ระหนั ก และรั บ รู้ ถึ ง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการทาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564 ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ของการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง หลั ง จากได้ ผ่ า น
กระบวนการวางแผน (Planning) การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล
(Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการวัดความสาเร็จของผลการดาเนินงาน การประเมินผล
สาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กาหนด ในปัจจุบันหลายองค์กรได้นาแนวคิด
ของ ดร.เดมมิ่ง มาใช้ในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ การดาเนินงาน คือ วงจร
PDCA หรือเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนาแผน
ไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action)
วงจร PDCA มีการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ
วางแผน โดยเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการนาแผนไปปฏิบัติ (Do) คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ
(Check) ซึ่งเป็นการนาผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนที่วางไว้
และหากพบว่า ผลการปฏิบัติงานจริงไม่ได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ก็จะนาไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไข
(Action) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนต่อไป วงจร PDCA นี้จะเป็นกระบวนการที่
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ มี สิ้ น สุ ด ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตลอดเวลา ( Continuous
Improvement) เพื่อ หาทางให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ วั ด ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานในแต่ ล ะพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่ดาเนินการตามตัวชี้วัด Corporate KPI ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
แล้ว ต้องคานึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ (Impact)
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ในส่วนประสิทธิผล (Effectiveness)นั้น เพื่อให้ทราบว่า
การดาเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทาให้
การปฏิบัติงานนั้นไม่ประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลว ส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการ
พิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงาน ที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการดาเนินงาน (Input) โดยเทียบ
กับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ/แผนงาน เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานนั้นได้ผล
คุ้ม ค่ า กั บ ต้ น ทุ น หรื อ ไม่ และมี แ นวทางอื่ น ที่ ดี ก ว่ า ที่ จ ะท าให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่
เพียงใด และผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่กาหนด ไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนากาลังคนของประเทศ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมโดยส่วนรวมและ กลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างไร
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การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และรอบการประเมินผล การติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ จะมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลตั้ ง แต่ ตั ว ชี้ วั ด ความส า เร็ จ ของ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ระดับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จะประเมินผลสาเร็จในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) ของแต่ละยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนที่ตั้งไว้ เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นใน
แต่ละปี และจัดทารายงานการ ประเมินผลการดาเนินงาน ทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) เป็นรายยุทธศาสตร์ และนาเสนอที่ประชุม ผูบ้ ริหารและสภามหาวิทยาลัยต่อไป และการ
ประเมินผลจะดาเนินการทุกปี
2. ระดับโครงการยุทธศาสตร์ (Initiative) หลังจากที่แผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านการอนุมัติสภา
มหาวิทยาลัย แล้ว และโครงการต่างๆในแผนยุทธศาสตร์จะเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไปจนกระทั่งสิ้นแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 จะรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้มกี ารถ่ายทอดไปสู่ แผนปฏิบัติราชการประจาปี ในแต่ละปีการประเมินผลนี้
จะดาเนินการทุกปี
3. ระดั บ แผนยุ ท ธศาสตร์จ ะมี ก ารประเมิน ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ทั้ง ฉบั บ ว่ าสามารถ
ดาเนินการได้บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ได้หรือไม่ ระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) นอกจากประเมินผลตามตัวชี้วัดแล้ว การนาเสนอปัญหาและ
อุปสรรคที่ควรนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปใช้ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปให้ดี
ยิ่งขึ้น โดย มหาวิทยาลัยจะนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้การประเมินผลจะ จัดทา 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกจะประเมินเมื่อดาเนินการได้ครึ่งแผน คือเมื่อ
สิน้ ปีที่ 3 ของแผน พ.ศ.2560-2562 และ ครั้งที่สองเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งฉบับ พ.ศ.25602564
อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามแนวทางข้างต้น
แล้ว มหาวิทยาลัยมีการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย (Value for Money :
VFM) ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่
มุ่งประเมินการดาเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้ได้ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และไม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละผลกระทบ ( Impact)
ทั้งทางบวกและทางลบ ต่อประชาชนและต่อภาครัฐของประเทศ
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)

No
ประเด็น
คะแนน 
1 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน
68
4.25
ชุมชน ท้องถิ่นในการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2 มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
66
4.13
3 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
65
4.06
4 มีระบบการดูแลนักศึกษา เอาใจใส่นักศึกษา และสนับสนุน
64
4.00
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ดี
5
สนับสนุนมุง่ เน้นการวิจัยพัฒนางานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
64
4.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ใหม่
6 มีการวางแผนล่วงหน้าระยะ 5 ปี และมีการแปลงแผนสู่แผนปฏิบัติ
64
4.00
การประจาปีที่มีความชัดเจน
7 มีตาแหน่งพื้นที่ตั้งดี และเป็นศูนย์กลางของภาค
63
3.94
ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 มีเครือข่ายการวิจัยความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
63
3.94
มหาวิทยาลัย
9 กระบวนการวางแผนเน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและผู้มี
63
3.94
ส่วนได้ส่วนเสีย
10 บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
63
3.94
11 มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
62
3.88
การฝึกอบรม สัมมนา ตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ
12 มีการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกระดับ ทั้งระดับนักศึกษา และ
62
3.88
บุคลากร
13 มีเวทีให้นักวิจัย นักศึกษา เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งการตีพิมพ์ใน
61
3.81
วารสาร และเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
14 มีการจัดสรรทุน/แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอก เพื่อ
61
3.81
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย

S.D.
0.77
0.89
1.00
0.89
1.03
0.89
1.18
0.57
0.77
0.77
0.72
0.81
0.83
0.83
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จุดแข็ง (Strength)

No
ประเด็น
คะแนน 
15 มีพ้ืนที่ตงั้ ที่เหมาะสม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ
61
3.81
และวัฒนธรรมภูมิภาค
16 มีแผนที่มคี วามสอดคล้องกัน และเชื่อมโยงในทุกระดับ
61
3.81
17 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน
61
3.81
18 มีสาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคม ที่มชี ื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม 59
3.69
19 มีแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น
59
3.69
เอกสารใบลาน ที่สามารถนาไปศึกษาค้นคว้าได้
20 สภามหาวิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับ
59
3.69
คณะวิชาที่มสี ภาวิชาชีพรับรองหากมีความพร้อมและความจาเป็น
จะจัดตั้งคณะวิชาอื่น ให้รวมเป็นคณะที่มลี ักษณะของศาสตร์เดียวกัน
21 บุคลากรมีความผูกพันกับท้องถิ่น
59
3.69
22 มีความเป็นท้องถิ่น และพัฒนาจากคนในท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้
58
3.63
ไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น
23 มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการทุกระดับ
58
3.63
24 มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
58
3.63
25 หลักสูตรส่วนใหญ่ผา่ นการรับรองตามมาตรฐาน TQF
57
3.56
26 มีคณาจารย์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
57
3.56
จัดบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและท้องถิ่น
27 มีระบบการบริหารด้วยคณะกรรมการในหน่วยงานภายใน ช่วยให้
56
3.50
การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ และสามารถสื่อสารกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
28 ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
56
3.50
29 มีนโยบายและทิศทางในการบริหารงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
56
3.50
30 มีการจัดโครงสร้างภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ
55
3.44
อย่างชัดเจน
31 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
54
3.38
ปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ
32 มีการดาเนินการโครงการและกิจกรรมส่งเสริมทานุบารุงศิลปะ
54
3.38
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

S.D.
0.91
0.75
0.75
1.08
0.95
1.01

0.79
0.81
0.72
0.81
1.09
0.51
0.89

0.63
1.03
1.03
0.89
0.81
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จุดแข็ง (Strength)

No
ประเด็น
คะแนน 
33 มีเครือข่ายการดาเนินงานทั้งภายในและต่างประเทศ
54
3.38
34 มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
54
3.38
35 แหล่งสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ การผลิตบัณฑิตอย่างมี
53
3.31
คุณภาพ
36 ประชาคมสามารถติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานของ
53
3.31
ผูบ้ ริหาร และสร้างความเสมอภาคในการปฏิบัติงานได้
37 มีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ
52
3.25
38 มีการนาเนือ้ หาสาระด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรจุไว้ใน
51
3.19
การจัดการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย
39 มีหอศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยและ
51
3.19
เป็นศูนย์กลางการศึกษา
40 มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์
50
3.13
สามารถพัฒนาไปสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ได้
41 มีบุคลากรที่มปี ระสบการณ์ด้านวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ
50
3.13
42 มีความพร้อมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มปี ระสิทธิภาพ
49
3.06
และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน
จุดอ่อน (Weakness)
No
ประเด็น
คะแนน 
1
ขาดการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร
71
4.44
ในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในอนาคต
2 อาจารย์มคี ุณสมบัติ และสัดส่วน อาจารย์ ต่อ นักศึกษา ไม่ครบ
69
4.31
ตามเกณฑ์ สกอ.
3
คณาจารย์ประจามีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา และมีตาแหน่ง
69
4.31
วิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอกในสัดส่วนต่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สกอ.กาหนด
4
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน (job
69
4.31
description) ยังมีน้อย
5 ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร มีสทิ ธิแตกต่างกัน
69
4.31

S.D.
0.81
1.09
0.79
1.01
1.00
0.83
0.83
0.96
0.89
0.77

S.D.
0.73
0.87
0.70

0.95
1.01

98
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จุดอ่อน (Weakness)
No
ประเด็น
คะแนน  S.D.
6
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ถูกนาไปใช้เพื่อพัฒนา
68
4.25 0.68
ศักยภาพบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
7 ระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรขาดความชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
68
4.25 0.77
8 การประเมินผูบ้ ริหาร และบุคลากร ยังไม่เป็นระบบหรือไม่เป็น
68
4.25 0.77
แนวทางเดียวกัน ขาดความชัดเจน
9 ขาดการประเมิน ความคุ้มค่าของการดาเนินการตามแผนในแต่
67
4.19 0.83
ละระดับ
10 มหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนการบริหารสินทรัพย์ และการใช้
67
4.19 0.91
ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
11 การสรรหาบุคลากรยังไม่มีความหลากหลาย
67
4.19 0.75
12 ขาดบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะทางด้านทานุบารุง
66
4.13 0.96
ศิลปะและวัฒนธรรม
13 ขาดการวางแผนบริหารจัดการบุคลากร และแผนพัฒนา
66
4.13 0.62
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
14 ขาดกระบวนการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้เกิดความ 66
4.13 0.62
เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
15 ขาดการบูรณาการเพื่อให้เกิดจุดเด่นด้านการเรียนการสอน การ
65
4.06 0.77
วิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน
16 การสร้างจิตสานึก และความรักในองค์กรยังไม่เพียงพอ
65
4.06 0.93
17 มีบางหลักสูตรที่มีความซ้าซ้อนไม่สอดคล้องกับความต้องการ
64
4.00 0.89
ของตลาดแรงงาน
18 กฎระเบียบ ในการดาเนินงานของหน่วยงานขาดความชัดเจน
64
4.00 0.73
19 ขาดคู่มอื กระบวนการทางานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน ทา
64
4.00 0.82
ให้ไม่สามารถทางานทดแทนกันได้
20 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหลายประเภท ซึ่งมีสถานะ และสิทธิ 64
4.00 0.82
ประโยชน์แตกต่างกัน
21 ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อยอดได้ยังมีน้อย
63
3.94 1.00
22 ระบบกากับติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการของหน่วยงาน
63
3.94 0.57
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จุดอ่อน (Weakness)
No
ประเด็น
ภายในมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

การสร้างอัตลักษณ์ดา้ นการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน
ขาดการประเมินผลการดาเนินงาน ของหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง
การเชื่อมโยงการวิจัย กับการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นยังมีน้อย
ผลงานวิจัยยังไม่สามารถแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
นักวิจัยที่มคี วามรูเ้ ฉพาะ ด้านเชิงลึกยังมีน้อย
หลักสูตรด้านการบริการวิชาการยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
การกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการยังไม่เป็นรูปธรรม
ขาดการวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นระบบทาให้ซ้าช้อนในภารกิจ
ระบบการบริหารจัดการด้านการคลังยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบุคลากรยังมีน้อย
ขาดการสื่อสารอย่างทั่วถึงกับบุคลากรทุกระดับ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ยังไม่มีประสิทธิภาพ
การบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจน
ขาดการบูรณาการเพื่อให้เกิดจุดเด่นด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
หอศิลปะและวัฒนธรรมขาดความมีชีวติ ขาดการเชื่อมโยงการ
เรียนการสอน การเรียนรู้กับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ระบบฐานข้องมูลของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายขาดความ
เชื่อมโยงในการนามาใช้ประโยชน์
ระบบบริหารความเสี่ยงการดาเนินงานในทุกระดับขาดความ
จริงจังและต่อเนื่อง

คะแนน



S.D.

62
62

3.88
3.88

0.81
0.81

61

3.81

0.91

61
60
59

3.81 1.28
3.75 1.24
3.69 0.79

59

3.69 0.70

59

3.69 0.79

59

3.69 0.70

59
59
58
58

3.69 0.60
3.69 0.87
3.63 1.15
3.63 0.81

58

3.63

1.15

58

3.63

1.15

58

3.63

1.26

58

3.63

1.20
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จุดอ่อน (Weakness)
No
ประเด็น
คะแนน  S.D.
40 ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติยังมี
57
3.56 1.03
น้อย
41 จานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีสัดส่วนค่อนข้างต่า เมื่อ
56
3.50 1.10
เทียบกับจานวนอาจารย์ และนักวิจัย
42 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานระดับ
56
3.50 0.82
ปฏิบัติการไม่ชัดเจน
43 ระบบ ทาให้การนาทรัพยากรมาใช้ยังไม่คุ้มค่าที่เกิดประโยชน์ตอ่
56
3.50 0.73
มหาวิทยาลัยยังมีน้อย
44 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมขาดความต่อเนื่อง
55
3.44 1.03
45 วัฒนธรรมการทางานในรูปแบบราชการที่ยึดติดมายาวนาน ทา
55
3.44 0.96
ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานใหม่ๆ
46 ไม่มกี ารใช้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
54
3.38 1.20
47 ขาดแหล่งบริการวิชาการที่มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
54
3.38 1.09
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
48 การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยังไม่ครอบคลุมบุคลากร
54
3.38 0.50
หน่วยงานภายใน
49 ขาดระบบการกากับติดตามในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
52
3.25 0.93
50 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีขาดความสอดคล้องกับ
47
2.94 0.85
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

โอกาส (Opportunity)
No
ประเด็น
คะแนน 
67
4.19
1 เครือข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และการ
จัดทาหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรูใ้ ห้กับแรงงานให้มี
คุณภาพ
2 การพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น/ระยะยาว ที่เป็นสหสาขาวิชาเพื่อ
67
4.19
ตอบสนองด้านการเปิด AEC

S.D.
0.75

1.05

101
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โอกาส (Opportunity)
No
ประเด็น
คะแนน  S.D.
3 การคมนาคมขนส่ง (Logistics) สะดวกรวดเร็วเนื่องจากจังหวัด
64
4.00 0.89
มหาสารคามเป็นศูนย์กลางภูมภิ าค
4
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์ การศึกษาวิจัยร่วมกัน
63
3.94 0.85
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การเรียนรู้ภาษาระหว่างกัน การ
โอนย้ายหน่วยกิตข้ามสถาบันและประเทศ การศึกษาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวติ
สะดวกรวดเร็วขึน้
5 ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ อาหาร วัฒนธรรม
63
3.94 0.77
มากขึ้น
6 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
63
3.94 0.85
ตลอดชีวิต
7 การเข้า AEC ทาให้มพี ืน้ ที่มากขึ้นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
62
3.88 1.15
8 กลุ่มประชาชน และกลุ่มนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มคี วามสนใจใน
62
3.88 0.34
การศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย เพราะเป็นมหาวิทยาลัย ในท้องถิ่น
มีคุณภาพ ค่าเล่าเรียนถูก และสามารถกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาได้
9 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ
61
3.81 0.91
นามาใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการ การให้บริการ การ
เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึน้ และการพัฒนาการศึกษาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กับต่างประเทศมากขึ้น
61
3.81 0.75
11 จัดทาหลักสูตรในการพัฒนา และดูแลผูส้ ูงอายุ ซึ่งในอนาคตมี
61
3.81 0.75
แนวโน้มว่าจะมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
12 สังคมและภูมิภาคให้การยอมรับ เป็นสถาบันที่เก่าแก่มชี ื่อเสียง
61
3.81 0.83
13 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
61
3.81 0.83
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการพัฒนาสังคมผูส้ ูงอายุ
14 การมีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เหนียวแน่น
61
3.81 0.54
15 กฎหมายและระบบบริหารจัดการในปัจจุบันเอือ้ ต่อการพัฒนา
60
3.75 0.77
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
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โอกาส (Opportunity)
No
ประเด็น
คะแนน  S.D.
16 การมีพันธมิตร หรือภาคีเครือข่ายในการทางานเชิงพื้นที่มคี วาม
60
3.75 0.45
เข้มแข็ง
17 รัฐบาลสนับสนุนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทาให้
59
3.69 1.01
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีพ้นื ที่ทากิจกรรมมากขึ้น
18 นโยบายสนับสนุนให้นาระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการใน
59
3.69 1.20
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น
19 ตาแหน่งพืน้ ที่ที่ตงั้ เป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค หรือเป็นสะดืออีสาน
58
3.63 0.81
20 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง
57
3.56 0.73
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ทั้ง
นักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และ
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น
21 ประเทศต้องการกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น
56
3.50 1.15
22 การเปิดเสรีทางการศึกษามากขึ้น นาไปสู่การขยายจานวน
55
3.44 0.89
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ให้เพิ่มขึน้
23 มหาวิทยาลัยมีความอิสระทางด้านการบริหารจัดการ
54
3.38 1.09
ภาวะคุกคาม (Threat)
No
1
2
3
4
5

ประเด็น
คะแนน  S.D.
การแข่งขันทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษาที่มงุ่ เชิง
72
4.50 0.82
พาณิชย์มากขึ้น การแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงขึ้น
แนวโน้มจานวนนักศึกษาลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดมี
67
4.19 0.98
แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
เกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาทั้งจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
66
4.13 0.62
และต่างประเทศ
ค่าครองชีพในการดารงชีวติ สูงในภาวการณ์ปัจจุบัน
65
4.06 0.85
ประชากรในวัยศึกษาต่อลดจานวนลง ทาให้เกิดการแข่งขัน ช่วง
64
4.00 0.82
ชิงผูเ้ รียนระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยยุทธวิธีตา่ ง ๆ ที่
หลากหลาย จึงทาให้รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง
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ภาวะคุกคาม (Threat)
No
6

7
8
9
10
11

12

13

14
15
16
17
18

ประเด็น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองทาให้มหาวิทยาลัยขาด
ความต่อเนื่องในการดาเนินงาน จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม แฟชั่น กระแสสังคม สื่อต่างๆ วัตถุนิยม และวัฒนธรรม
นิยม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก มีผลกระทบต่อสุขภาพผูเ้ รียน
การเปิดเสรีอาเซียนทาให้มีการแข่งขันในการรับนักศึกษาเพิม่ มากขึ้น

ระบบการคัดเลือกนักศึกษายังไม่เป็นเอกภาพ
การสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน โดดเด่น
การศึกษากลายเป็นสินค้าและบริการ ปัญหาคุณภาพ ปัญหา
สมองไหลที่เกิดการช่วงชิงทรัพยากร หรือการแย่งที่เรียน และ
อาชีพที่มีอยู่จากัด
ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว นาไปสู่
การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกกาลังมุง่ สูก่ ระแสใหม่ของ
การเปลี่ยนแปลง
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนทาให้มคี วามหลากหลายวัฒนธรรม
เพิ่มมากขึ้น และทาให้มีแนวโน้มในการแข่งขันด้านอาชีพเพิ่มมาก
ขึน้ ตามมา
การปรับปรุงกฎหมายระบบการจัดการศึกษาทาให้เกิดความไม่
ชัดเจนในการปฏิบัติ
ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการศึกษาลดลง การแข่งขันเพื่อแย่งชิง
นักศึกษาในพืน้ ที่เพิ่มขึ้นการว่างงานของบัณฑิตมีมากขึ้น
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทาง
การเมือง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ความมั่นคงทางการเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
กาหนดทิศทางและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
บัณฑิตให้มคี ุณภาพ

คะแนน  S.D.
64
4.00 0.63

63

3.94 0.77

63
63
63
62

3.94
3.94
3.94
3.88

62

3.88 0.81

62

3.88 0.89

62

3.88 0.89

62

3.88 0.81

61

3.81 0.75

61

3.81 0.83

60

3.75

0.68
0.68
0.85
0.96

1.13

ที่ วาง หนา 63

100
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ภาวะคุกคาม (Threat)
No
19
20

21
22
23
24

ประเด็น
คะแนน  S.D.
หลักสูตรของสถาบันการศึกษามีความคล้ายคลึงกันทาให้เกิดการ
58
3.63 1.45
แข่งขันในการแย่งลูกค้า
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
56
3.50 0.89
สอนและการบริหารจัดการ ทาให้ตอ้ งลงทุนสูง ส่งผลต่อ
งบประมาณสนับสนุนที่มีไม่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพของ
ระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีความซับซ้อนและมีความ
53
3.31 0.95
ยุ่งยากในการบริหารจัดการ
ระบบภายนอกมีความมั่นคงกว่า ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มี
52
3.25 0.86
ส่วนได้ส่วนเสีย
แนวโน้มจานวนนักศึกษาลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดมี
50
3.13 1.26
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อ
46
2.88 1.02
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แทรกหนา 100

105
101

แผนภาพแกน TOWS Matrix แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
∑=

60
 =3.79
S.D.=0.84

WO
∑ = 122

รุกขยายงาน

ใช้พันธมิตร

SO
∑ = 117

 =3.84

 =3.68

เร่งดาเนินการ
เอง

ปรับปรุง

= 62
 =3.89
S.D.=0.81
∑

สุขุมรอบคอบ

ถอย

∑=

57
 =3.58
S.D.=0.87

ST
∑ = 117

WT
∑ = 122

 =3.68

 =3.84

รอโอกาสเหมาะ

ตั้งรับ

= 60
 =3.79
S.D.=0.88
∑

จากภาพแกน TOWS Matrix พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยังคงมีปัจจัยภายนอกที่
เอื้อในการดาเนินงานอยู่มาก สามารถพัฒนาไปในเชิงรุกได้บางประเด็นโดยใช้ความพร้อมจากการมี
โอกาสและจุดแข็งที่มีศักยภาพสูง ทั้งนี้ต้องใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่ ร่วมพัฒนาต่อยอดผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา และควรพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไปพร้อมๆกัน เพื่อพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ให้เ กิด ประโยชน์สู งสุ ด และบรรลุ วิสั ย ทัศน์แ ผนยุ ท ธศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่พึงปรารถนาด้วยกัน

107
103

ภาคผนวก ข.
คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

109

110

111

112

113

114

115

117
113

ภาคผนวก ค.
คาสั่งเข้าร่วมโครงการ “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564”

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131
127

ภาคผนวก ง.
คาสั่งคณะอนุกรรมการจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

133

134

135
131

ภาคผนวก จ.
คาสั่งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

137

138

139
135

ภาคผนวก ฉ.
คาสั่งคณะอนุกรรมการจัดทาตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

141

142

143

144

145

143147

ภาคผนวก ช.
คาสั่งเข้าร่วมโครงการ “กาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564”

149

150

151

152

