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นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2565 - 2569) 

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
---------------------------------------------------- 

 
  เพื ่อใหการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามใหเปนสถานศึกษาและวิจัย ที ่เปนไป 
ตามวัตถุประสงคที ่กฎหมายกำหนด  ดังนั ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 

  1. หมวดนโยบาย 
     เปนสถาบันที่มี ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที ่เปนแนวทางในการบริหารจัดการองคกร 
ที่ดี มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับหลักขององคกรแหงการเรียนรูและนำไปสูการพัฒนา 
ประชารัฐ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะการทำงานที่ดี สรางความมั่นคงและความสุขในการทำงาน 
และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได  มีการสรางความสามัคคีในหนวยงานและการทำงานเปนทีม และพัฒนาสถาบัน 
ใหบรรลุวิสัยทัศนแหงความเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือเปนท่ียอมรับของสังคม และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได   
 
 

  2. หมวดภารกิจหลัก  
   1)  ดานการจัดการการเรียนรู 
    เปนสถาบันท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการมีศักยภาพในการ
สรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู
ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย และสังคมโลก 
     1.1 ขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัย ตอบโจทยการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท้ังท่ีเปน Non Degree หลักสูตรปกติ (Degree Program) และ 
Credit Bank ในรูปแบบออฟไลน และออนไลน 
     1.2 ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู  เพ่ิมศักยภาพของนิสิตใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทักษะศตวรรษท่ี 21 ทักษะดานภาษาตางชาติ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ (Destruption 
Technology) 
     1.3 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับนิสิตตาง ๆ เพื่อเพิ่มบรรยากาศ
ความเปนสากลใหกับมหาวิทยาลัย 
     1.4 ผลักดันใหโรงเรียนสาธิตฯ เปนโรงเรียนตนแบบ เปนสถานที่ในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู และพัฒนาใหเรียนรูดานเกษตรสมัยใหม 
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   2) ดานการวิจัย 
    เปนสถาบันท่ีมุงวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม  มีงานวิจัยท่ีบูรณาการหลายศาสตร 
โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอสังคมประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการพัฒนาอยาง
สมดุลและยั่งยืน และเพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาของชุมชน สังคม และประเทศ 
    2.1 ผลักดันและสงเสริมใหคณาจารยผลิตผลงานวิจัย และตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 
เพ่ือการเขาสู  Global and Frontier Research 
    2.2 สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางองคความรูดานการวิจัย นวัตกรรม ทรัพยสินทาง
ปญญา และขยายผลตอยอดสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยมากข้ึน 
    2.3 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยดานการเกษตร  สมุนไพร และอาหาร ใหมีความโดดเดน 
    2.3 สงเสริมการสรางเครือขายงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือยกระดับงานวิจัย 
 

   3) ดานการบริการวิชาการ 
     เปนสถาบันท่ีเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคม เสริมสรางศักยภาพ
ของมน ุษย และพัฒนาช ุมชนอย างย ั ่ งย ืน  ม ีการบ ูรณาการด านการบร ิการว ิชาการเข าก ับการว ิจัย  
การเรียนการสอนเพื ่อพัฒนานิสิต มีการทำงานเชิงวิชาการรวมกัน (Engagement) ระหวางมหาวิทยาลัย 
กับชุมชนและสังคม รวมท้ังเปนท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน  
    3.1 การสงเสริมภาคอุตสาหกรรมและและวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 
    3.2 การสงเสริมชุมชนใหเกิดความยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได  
 

   4) ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   เปนสถาบันที่มีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีอีสาน และภูมิปญญาทองถิ ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรม  มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสานเขากับการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตและประชาชน การสรางมูลคาเพ่ิม 
และคุณคาเพ่ิมใหกับศิลปะและวัฒนธรรม  รวมท้ัง การพัฒนานวัตกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนท่ียอมรับ
ในระดับประเทศและนานาชาติ    

   4.1 การสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหไดรับการยอมรับ 
   4.2 การสงเสริมผลงานดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเกิดมูลคาเพิ่ม และคุณคาทาง

วิชาการ 
 

   5) หมวดการบริหารจัดการ   
    เปนสถาบันที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความนาเชื ่อถือ และเปนที่ยอมรับ 
ของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะการทำงานที่ดี สรางความมั่นคง
และความสุขในการทำงาน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื ่อขับเคลื ่อนภารกิจของสถาบันได   
มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการบริหารความเปนเลิศ 
EdPEx 
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   5.1 การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพื ่อรองรับการปรับเปลี ่ยนสถานะการเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวเพ่ิมมากข้ึน 
   5.2 การรักษาและคงสภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยใหเกิดสภาพคลอง 
   5.3 มุงการจัดหารายไดจากแหลงอ่ืนใหมากท่ีสุด เชน รายไดจากการวิจัย บริการวิชาการ การได
จากการใหบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช และโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   5.4 การปรับโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับผูเชี่ยวชาญและนิสิตตางชาติ 
ท่ีจะรับเขามาเพ่ือเสริมสรางความเปนนานาชาติใหกับมหาวิทยาลัย 
   5.5 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Smart University  
 

 
------------------------------------------------- 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537  กำหนดไวในมาตรา 5 ใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยข้ึน
มหาวิทยาลัยหนึ่งเรียกวา “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ซึ ่งเปน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความตอเนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
โดยคำนึงถึงความสอดคลองตามแนวนโยบายแหงรัฐ  เพื่อเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศอยางมีทิศทางและเปนเอกภาพ  ภายใตความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 -2570) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรงุกันยายน 2565 มุงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเพื ่อใหเกิดการพัฒนาและบริหารจัดการในทุกๆ ดาน ใหเกิดความตอเนื ่องและสอดคลองกับ
เจตนารมณของการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย  และสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน  
และบทบาทของประเทศท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 
2565 ไดรับความห็นชอบจากประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 15/2565 วันที่ 11 
ตุลาคม 2565 ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2564  ในวันที่ 29 
ตุลาคม 2565   ทั ้งนี ้  แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2565-2569)  
ฉบับปรับปรุงกันยายน  2565 มุ งพัฒนามหาวิทยาลัยภายใตวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยชั ้นนำของเอเชีย”  
โดยมีเปาหมาย ดังนี้ 
 

 เปาหมายของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับ
ปรับปรุงกันยายน 2565 
   1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education Asia 

University Rankings  อันดับท่ี 100+ ของเอเชีย  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
   2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู ในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Scimago Institutions 

Rankings  อันดับท่ี 100 ของเอเชีย  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
   3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ The QS ASIA University 

Ranking  อันดับท่ี 100 ของเอเชีย  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
   4. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education 

University Impact Rankings (SDGs)  อันดับท่ี 300 ของโลก  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
  5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Round University Ranking 
(RUR)  ไมเกินอันดับ 500 ของโลก  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
  6. มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) ไมนอยกวา 350 คะแนน 
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ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 
 

 

6 

 มหาวิทยาลัยไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค ดังนี้ 
  ยุทธศาตรท่ี 1) ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสังคมโลก    
   เปาประสงค 1.1) พัฒนาหลักสูตรใหไดคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด 
และการเปนผูประกอบการ รวมท้ังรองรับการเรียนรูสำหรับประชาชนทุกชวงวัย 
   เปาประสงค 1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและทักษะรองรับความตองการของสถาน
ประกอบการ สังคม ประเทศ และโลก 
   เปาประสงค 1.3) พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการเรียนรูตลอดชีวิต 
   เปาประสงค 1.4) การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ 
   เปาประสงค 1.5) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนสาธิตใหมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและสงเสริมความเปนอัจฉริยะภาพดานวิชาการ 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 2) สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาต ิ
   เปาประสงค 2.1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยภายในองคกร 
เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนการเปนมหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
   เปาประสงค 2.2) สรางผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับเพื่อผลักดันสูการเปน
มหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
 

  ยุทธศาสตรที ่ 3) ใหบริการวิชาการเพื ่อตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และ 
ภาคประชาสังคม 
   เปาประสงค 3.1) ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขัน 
   เปาประสงค 3.2) ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาติ 
   เปาประสงค 4.1) การอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหมีความโดดเดนเปนท่ี
รูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
   เปาประสงค 4.2) เปนเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลคา/คุณคา
ผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 
 
  ยุทธศาสตรท่ี 5) บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
   เปาประสงค 5.1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานที่เปนเลิศและมีธรรมมาภิบาล (Smart 
Governance) 
   เปาประสงค 5.2) พัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 
(Smart Finance) 
   เปาประสงค 5.3) พัฒนาระบบบริหารทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม (Smart Assets) 
   เปาประสงค 5.4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที ่มีประสิทธิภาพ 
(Smart People) 
   เปาประสงค 5.5) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยไปสู
มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย (Smart Digital) 



        แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569)  
                                                        ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 

 

7 

   เปาประสงค 5.6) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย และการสรางนวัตกรรม (Smart Living) 
 
 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 
2565 จะเปนแนวทางสำคัญใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยนำไปจัดทำแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป อันจะเปนแนวทางในการทำใหเกิดผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในแตละพันธกิจให
ไปสูความสำเร็จตามวิสัยทัศนซ่ึงมีเปาหมายของการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียตอไป 
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สวนที่ 1 
 
 

ขอมูลความสอดคลอง นโยบาย แผนยุทธศาสตร 
 และบริบทมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
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นโยบายและแผนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 การขับเคลื ่อนในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2565 -2569)  
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565  ไดศึกษายุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตร (23 ดาน) แผนการปฏิรูปประเทศ (13 ดาน) (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และตัวชี้วัดการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากลอื่น ๆ ที่สำคัญ พรอมทั้งวิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางประเด็น
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน ดังภาพ  
 
 
แผนระดับท่ี 1 
 
 
 
แผนระดับท่ี 2 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดสากล 
 
 
 
 
 
แผนระดับท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 23 ประเด็น 

แผนปฏิรูประเทศ 
 13 ดาน 

ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

The QS ASIA 
University 
Ranking 

Scimago 
Institutions 
Rankings 

Times Higher 
Education Asia 

University 
Rankings 

Times Higher Education 
University Impact 
Rankings (SDGs) 

Round 
University 
Ranking 
(RUR) 

แผนการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคน
ของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2566 – 2570 

แผนดานวิทยาศาสตร วจิัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 

แผนพัฒนาภาค  
พ.ศ. 2566 -2570 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  

UI Green 
Ranking  
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1) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

  รัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหมีเสถียรภาพ
อยางยั่งยืน ตามแนวทางที่กำหนดในยุทธศาสตรชาตินั้น จำเปนอยางยิ่งตองอาศัยความรูและความกาวหนาดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนกลไกสำคัญในการ
นำพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง ยุทธศาสตรชาติไดระบุวาระการพัฒนาที่เนนการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation-driven 
Economy) รวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  1.1 วิสัยทัศนประเทศไทย 
   “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั่งคั ่ง  ยั ่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  1.2 วัตถุประสงค 
   1.2.1 กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
   1.2.2 ถายทอดแนวทางการพัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื ่องและมีการ 
บูรณาการ 
   1.2.3 สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวน 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน 
  1.3 ยุทธศาสตร 
   1.3.1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
    1.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   1.3.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
   1.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 
   1.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    1.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.4 เปาหมายตามยุทธศาสตร 
   1.4.1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
    1) เปาหมาย ประชาชนอยูดี กินดี มีความสุข 
    2) เปาหมาย บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
    3) เปาหมายกองทัพ  หนวยงานดานความมั ่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
    4) ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ 
    5) การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
    1.4.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    1) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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    2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
   1.4.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
    1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    2) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
   1.4.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 
    1) สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
    2) กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ ่มโอกาสใหทุกภาคสวน 
เขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
    3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 
   1.4.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    1) อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช
อยางยั่งยืน มีสมดุล 
    2) ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
    3) ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
    4) ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
   1.4.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
    2) ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
    3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    4) กระบวนการยตุิธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 
 
 2) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร
ของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป ซ่ึงไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขามยุทธศาสตรและการ
ประสานเชื่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบดวย สถานการณและแนวโนมที ่เกี ่ยวของของแผนแมบท 
เปาหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการ ซึ่งแบงชวงเวลาออกเปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป รวมทั้งกำหนดแนวทางการ
พัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพื่อเปนกรอบในการดำเนินการของ
หนวยงานที่เกี ่ยวของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไวในยุทธศาสตรวา “ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีจำนวน 23 ฉบับ ไดแก 
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    1) ความม่ันคง 
    2) การตางประเทศ 
    3) การเกษตร 
    4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
    5) การทองเท่ียว 
    6) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
    7) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 
    8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
    9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    10) การปรับเปลี่ยนคานิยม และวัฒนธรรม 
    11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
    12) การพัฒนาการเรียนรู 
    13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
    14) ศักยภาพการกีฬา 
    15) พลังทางสังคม 
    16) เศรษฐกิจฐานราก 
    17) ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม 
    18) การเติบโตอยางยั่งยืน 
    19) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
    20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 
    21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
    23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  ท้ังนี้  ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบดวย 
   ประเด็นท่ี 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   
    เปาหมาย  คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย สติปญญา 
และคุณธรรมจริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
    ประเด็นยอยท่ีเก่ียวของ 
     1. การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 
     2. การพัฒนาชวงวัยเรยีน/วัยรุน 
     3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
     4. การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ 
   ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 
    เปาหมาย  
     1) คนไทยมีการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจำเปนของโลก 
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัย ใฝ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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    2) คนไทยได ร ับการพัฒนาเต ็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปญญา 
   ประเด็นยอยท่ีเก่ียวของ 
    1) การปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    2) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
   ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
    เปาหมาย  ประเทศไทยมีความเทาเทียมและเสมอภาคในสังคม 
     ประเด็นยอยท่ีเก่ียวของ 
      1) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
   ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    เปาหมาย  
     1) ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 
     2) มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในของประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
    ประเด็นยอยท่ีเก่ียวของ 
     1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ 
     2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสังคม 
     3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม 
     4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 
     5) ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
 3) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน (สรุปประเด็นทางการศึกษา) เพื่อใหสอดคลองกับแผนปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ  
  3.1 ดานการเมือง  มีเปาหมายเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมกับกิจกรรมท่ี
ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข กิจกรรมของพรรค
การเมือง ตองเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได และมีกลไกกำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง ผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง รวมถึงมีกลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี มีประเด็นที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา ดังนี้  
   3.1.1 สรางจิตสำนึกในการเรียนรูความเปนพลเมืองไทยท่ีดี 
   3.12 สรางจิตสำนักในการเรียนรูความเปนพลเมืองของโลกท่ีดี 
  3.2 ดานการบริหารราชการ  จัดทำขึ ้นเพื ่อตองการปรับเปลี ่ยนภาครัฐ ใหเปน “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชน” โดยมีเปาหมายการจัดการภาครัฐใหเปดกวาง และเชื่อมโยงขอมูลดวยระบบดิจิทัล 
โครงสรางขององคกรมีขนาดกระทัดรัดแตแข็งแรงดวยระบบบริหารและบริการประชาชนบนฐานดิจิทัล 
อยางโปรงใส ทันสมัยและรวดเร็ว บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพสูง และหนวยงานภาครัฐตองสรางวัฒนธรรมตอตาน 
การทุจริตคอรรัปชั่นในหนวยงานและภาคสังคม ประเด็นที่เกี่ยวของทางการศึกษา คือ สงเสริม/พัฒนาการเปน
โรงเรียนตนแบบ (การบริหารราชการแผนดิน) 



แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) 
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 
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  3.3 ด านกฎหมาย  ม ีกรอบการดำเน ินการตามว ัตถ ุประสงคท ี ่กำหนดไว  ในร ัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยเปนหลัก โดยพิจารณาประกอบกับกลไกการปฏิร ูปกฎหมาย ที ่ม ีอยู ในปจจุบัน  
ซึ่งกำหนดเปนเปาหมายหรือผลอันพึงประสงคเพื่อใหมีกลไกตาง ๆ อาทิ กลไก การออกกฎหมายที่ดีเทาที่จำเปน 
กลไกการตรากฎหมายเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันของประเทศ กลไกการเขาถึง
กฎหมายของประชาชน ทั้งในดานการมีสวนรวมเสนอรางกฎหมายและดานความรูเขาใจในระบบกระบวนการ
ยุติธรรม การยกเลิกและปรับปรุงกฎหมาย ที่ลาสมัยเปนอุปสรรค พัฒนากระบวนการทางกฎหมายใหรวดเร็ว 
รอบคอบ ใชเทคโนโลยี เขามามีสวนสนับสนุนมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูป การเรียนการสอนเพื่อสรางและพัฒนา 
นักกฎหมาย ใหเปนผูประกอบวิชาชีพท่ีดี  ประเด็นท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
    3.3.1 สงเสริมผูเรียนใหเปน Start up รุนเยาว 
    3.3.2 จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม และ
สตารทอัพ 
  3.4 ด านยุต ิธรรม กำหนดเปาหมายใหการดำเนินงาน ในทุกขั ้นตอนมีกำหนดระยะเวลา 
ที่ชัดเจน มีกลไก การบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด สามารถชวยเหลือประชาชนผูมีอรรถคดีใหเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำในสวนของการบริหารงานยุติธรรม ตองเกิดกระบวนทัศน 
เพ่ือใหสังคม โดยปรับปรุงระบบนิติวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐาน สรางวัฒนธรรมองคกร มุงอำนวยความยุติธรรมดวย
ความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยอยางยั่งยืน อีกท้ังกระบวนการยุติธรรมตองมีประสิทธิภาพเอ้ือตอการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  ไมมีประเด็นการศึกษาท่ีสอดคลอง 
  3.5 ด านเศรษฐกิจ  จะส งผลให เก ิดผลิตภาพสูงข ึ ้น (Higher productivity) ความสามารถ 
ในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) การเติบโตอยางครอบคลุม ทั่วทุกภาคสวน (more 
inclusive) และอยางยั่งยืน (more sustainable) และสถาบันทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะสูง (high performance 
economic institution)  ประเด็นท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
   3.5.1 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูเรียนรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   3.5.2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ) 
   3.5.3 พัฒนาหลักสูตร/สงเสริมโรงเรียนอาชีวตนแบบ โครงการทวิภาคี (พัฒนาบุคลากร และ
ผูเรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา) 
   3.5.4 พัฒนาบุคลากร และผูเรียนหลักสูตรอุดมศึกษา 
   3.5.5 ผูสอนและผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม และทำการวิจัย (ทุกระดับ) 
   3.5.6 พัฒนาการใหบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
  3.6 ด  านทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล อม  กำหนดกรอบการปฏ ิร ูปครอบคลุม 
ดานทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ไดแก ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปฏิรูปสิ่งแวดลอม และระบบบริหารจัดการ ซึ่งตั้งเปาหมายใหทรัพยากร ธรรมชาติไดรับ
การรักษา ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืน เกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ผานการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพบนความรวมมือของทุกภาคสวน ประเด็นท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
   3.6.1 สงเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรปาไม  และสัตวปา 
   3.6.2 สงเสริมโครงการ Zero waste ใหแกผูเรียน/ สถานศึกษา (ทุกระดับสถาบัน) 
   3.6.3 พัฒนาหลักสูตร (ความรู ทักษะ) ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ใหแกผูเรียนทุกระดับ 



        แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569)  
                                                        ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 
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  3.7 ดานสาธารณสุข มีเปาหมายใหประชาชนทุกภาคสวนมีความรอบรูดานสุขภาพ มีสวนรวมใน
การวางระบบในการดูแลสุขภาพ ไดรับโอกาสที ่เทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที ่จำเปน และ 
อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตระบบสาธารณสุข 
ท่ีเปนเอกภาพและการอภิบาลระบบท่ีดี  ประเด็นท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
   3.7.1 ความสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูเรียนในทุกระดับและทุกภาคสวน 
(สอดคลองกับประเด็นดานสังคม) 
   3.7.2 การเข าถ ึ ง เทคโนโลย ีทางการศ ึกษาม ีความปลอดภ ัย และลดการละเม ิดส ิทธิ  
ทางสื่อสังคม (ทางการแพทย) 
   3.7.3 การเพ่ิมสมรรถนะผูเรียนระดับอุดมศึกษา (สายการแพทย) 
   3.7.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหลงฝก (สำหรับสายการแพทย) ท่ีมีมาตรฐาน 
   3.7.5 สงเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเด็กกอนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนากายจิต
สังคม  ท่ีพรอมเขาสูเด็กวัยเรียน (สอดคลองกับประเด็นดานสังคม)   
  3.8 ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  มุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการ
ทำหนาที ่ของส ื ่อบน ความร ับผ ิดชอบ และการใช พ ื ้นท ี ่ด ิจ ิท ัล เพื ่อการส ื ่อสารอยางม ีจรรยาบรรณ  
ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวา เสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย ประเด็นท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
   3.8.1 ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูเรียน ในทุกระดับ และทุกภาค
สวน (ทุกระดับชั้น) 
   3.8.2 การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  รูเทาทันสื่อ และลดการละเมิดสิทธิ
ทางสื่อสังคม (ทางการแพทย) + (ทุกระดับชั้น) 
  3.9 ดานสังคม เพื ่อใหคนไทยมีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมไปสู การมีจิตสาธารณะเพิ ่มขึ้นและ 
มีหลักประกันทางรายได ในวัยเกษียณที ่เพียงพอตอการดำรงชีว ิตอยางมีคุณภาพ สังคมไทยเปนสังคม 
แหงโอกาสและไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเขาถึงได ชุมชน/ทองถิ ่น มีความเขมแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและทำงานรวมกับ 
ภาคสวนตางๆ ได ประเด็นท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
   3.9.1 ผูเรียน และผูเสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน  ไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน และตาม
การศึกษาภาคบังคับ 
    - การสงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
   3.9.2 ความสามารถเข าถ ึ ง เทคโนโลย ีทางการศ ึกษาของผ ู  เร ียน  ในท ุกระด ับ และ 
ทุกภาคสวน 
    - การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม  
และมีการคำนึงถึงในเรื่องสิทธิของผูบริโภค 
   3.9.3 สงเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กกอนปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา 
กาย จิต  สังคม  ท่ีพรอมเขาสูเด็กวัยเรียน  และพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 
   3.9.4 ผูเรียนเปนผูมีปญญา ควบคูคุณธรรมจริยธรรม 
   3.9.5 ผูเรียนมีจิตสำนึกรักบานเกิดในทองถ่ิน 
   3.9.6 ผูเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต 

  3.9.7 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม และการทำวิจัย  



แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) 
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  3.10 ดานพลังงาน สงผลใหกระบวนการแขงขันดานกิจการพลังงานมีความเปนธรรมมากข้ึนภายใต
กลไกตลาดที่เหมาะสม พลังงานของประเทศมีความมั่นคง เพียงพอตอประชาชน ทุกคนและทุกภาคสวนสามารถ
เขาถึงและไดรับ การบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เปนธรรม การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนจะชวยยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การวางแผนและเตรียมความพรอมระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการเติบโต ของพลังงานทางเลือก 
  3.11 ดานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีเปาหมายใหประเทศไทย 
มีระดับคะแนนดัชนี การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกใน
ป 2579 ประเด็นท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
   - สงเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาไปใชในการดำเนินชีวิต 
   - สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ  ใหรังเกียจการทุจริตและ
ตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรัปชัน  

 
4)  (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทำ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 -2570)  
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579)  สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ดังนั้น 
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  จึงมุงบรรลุวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรของชาติระยะ  20 ป 
เพื่อเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว  มีความมั่นคง   
มั่งคั่ง ยั่งยืน  ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการประเมินสถานะของประเทศในดานตางๆ 
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เปนการพลิกโฉมประเทศไทย 
หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนาดใหญ  “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”  หรือ “Hi-Value and 
Sustainable Thailand”  โดยใชองคความรู  ความคิดสรางสรรค  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ  เพื่อสนับสนุน เสริมสรางการสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขัน และเพื่อสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยางทั่วถึง  
โดยมุงเนนพัฒนา 4 ดาน ดังนี้ 
  1) เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (High Value-Added Economy) 
   หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยี 
   หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความยั่งยืน กิจกรรม
หลากหลายกระจายรายไดใสใจสิ่งแวดลอม 
   หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน สรางศักยภาพการผลิตและ
สงเสริมการใชยานยนตไฟฟา 
   หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง ยกระดับการแพทยให
ทันสมัย ท่ัวถึง  เปนศูนยกลางบริการสรางมูลคาสูง 
   หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของ
ภูมิภาค โครงขายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภาคอยางไรรอยตอ 
   หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
สงเสริมการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัยบริการดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนตเติบโตรวดเร็ว 
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  2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
   หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื ่อสังคมเติบโตอยางตอเนื ่อง 
เสริมสรางศักยภาพสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม 
   หมุดหมายท่ี 8  ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย
และนาอยูลดความเหลื่อมล้ำระหวางพ้ืนท่ีกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
   หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมท่ี
เพียงพอ เหมาะสม ประชาชนสามารถขยับสถานะและไดรับการคุมครองทางสังคมอยางเหมาะสม 
  3) วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน (Eco-Friendly Living) 
   หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ ของเสียถูกนำกลับมาใช
ประโยชนและพัฒนาพลังหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลัก 
   หมุดหมายที ่ 11 ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ใชมาตรการเชิงพ้ืนท่ีและเทคโนโลยีในการรับมือภัยธรรมชาติ 
  4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
   หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหง
อนาคต ระบบการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงานคุณภาพ คนทุกชวงวัยมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
    ขอบเขต 
     1) ระบบการศึกษาไทยตั้งแตงระบบปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกลเคียงกันในประเทศ
และเทียบเทาระดับสากล  โดยมุงพัฒนาคนใหมัทักษะที่จำเปนในโลกยุคใหมรอบดาน อาทิ ทักษะดานภาษา 
ตางประเทศ ทักษะดานดิจิทัล และทักษะการเปนผูประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skill) 
อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ  ความคิดสรางสรรค  ความสามารถในการปรับตัวการยอมรับความแตกตาง และ
การสื่อสารและการทำงานรวมกับผูอ่ืน พรอมท้ังสงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
     2) ระบบการศึกษาและกลไกที่เกี่ยวเนื่องมีความเหมาะสมและสอดรับศักยภาพของเด็ก 
แตละกลุม ตั้งแตกลุมผูมีความสามารถพิเศษ จนถึงกลุม NEETs (กลุมเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 15 – 24 ป 
ท่ีไมไดเรียน ไมไดทำงาน หรือไมไดอยูในระบบฝกอบรมใดๆ) 
     3) สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีปริมาณและ
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุงสูการเปน  Hi-Value and 
Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษยในทุกชวงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน) 
     4) ระบบการฝกอบรมเพื่อปรับและยกระดับฝมือแรงงาน (Upskill/Reskill/New skill)  
มีคุณภาพ ทันสมัย ไดมาตรฐาน ตอบโจทยความตองการอยางตรงจุดทุกคนสามารถเขาถึงได โดยเฉพาะ 
การฝกอบรมเพื่อโยกยายแรงงานไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายภายใตการสรางเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม และสำหรับผูที่มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุมวัยแรงงานตอนปลาย 
และผูสูงอายุ 
     5) นโยบายการบริหารจัดการกำลังคนภายใตบริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และสามารถ
ลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนกำลังแรงงาน อาทิ  การขยายอายุเกษียณ การยกระดับผลิตแรงงานไทย และ
การดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากตางประเทศ 
     6) ระบบการบริหารจัดการกำลังคน และฐานขอมูลสารสนเทศดานกำลังคนของประเทศมี
ความบูรณาการ นำไปสูการออกแบบนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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     7) สถาบันทางสังคมเอื้อตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการสงเสริมการเลี้ยงดูบุตร 
การปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี มีความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 
และมีจิตสำนึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม 
   หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง  ภาครัฐทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
 
 5) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เปนการวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 
14 มีนาคม 2560 
  5.1 วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให
เปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
  5.2 วิสัยทัศน 
   “คนไทยทุกคนไดร ับการศึกษาและการเรียนรู ตลอดชีว ิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีว ิตอยาง 
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
  5.3 ยุทธศาสตร 
   5.3.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   5.3.2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 
   5.3.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   5.3.4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
   5.3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5.3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  5.4 เปาหมาย 
   5.4.1 การเขาถึงการศึกษา (Access) 
   5.4.2 ความเทาเทียม (Equity) 
   5.4.3 คุณภาพ (Quality) 
   5.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   5.4.5 การตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 
 6. นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรมไดจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้น ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
มุงเนนการพัฒนานโยบายสำหรับทุกกลุมท้ังเชิงพ้ืนท่ีและระดับประเทศ และอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีมีขอมูล
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สนับสนุน (Evidence – based Policy) โดยกำหนดเปาหมายหลักและทิศทางเช ิงย ุทธศาสตร (Strategic 
Objectives) รวมถึงประเด็นสำคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ที ่ยึดหลักเนนความตองการของผู ใชประโยชนเปนสำคัญ (Demand – driven) เพื ่อเปนกรอบทิศทางการ
พัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน ดังนี้ 
 วิสัยทัศน  
  “เตรียมคนไทยแหงศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส อยางทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และ
สิ ่งแวดลอมท่ียั ่งยืน โดยสรางความเขมแข็งทำงานนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล นำพาประเทศไทย 
สูประเทศท่ีพัฒนาแลว” 

 
 

ท่ีมา :  แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
 

 7) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
  การพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ งย ืน  (Sustainable Development) ค ือ แนวทางการพ ัฒนาท ี ่ตอบสนอง  
ความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง ความตองการของคนรุนหลัง 
(Brundtland Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน มีองคประกอบสำคัญ 3 ประการ ไดแก  
การ เต ิบ โตทาง เศรษฐก ิจ  (Economic Growth) ความครอบคล ุมทางส ั งคม (Social Inclusion) และ 
การคุมครองสิ่งแวดลอม (Environmental Protection) 
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  ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งท่ี 70 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงาน
ใหญสหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศรวมลงนามรับรองวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งเปนกรอบการพัฒนาของโลก
เพื่อรวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง ภายในป 
ค.ศ. 2030 โดยกำหนดใหมีเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปน
แนวทางใหแตละประเทศดำเนินการรวมกัน 
  เปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ประกอบไปดวย 169 เปาหมายยอย (SDG 
Targets) ที่มีความเปนสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และกำหนดใหมี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใชติดตามและประเมิน
ความกาวหนาของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยท่ีเชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ไดแก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกลุม SDGs ตามปจจัยท่ีเชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) 
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   1) การพัฒนาคน (People) ใหความสำคัญกับการขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย และ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประกอบดวย 
    เปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจน 
    เปาหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับ
ทุกคนในทุกวัย 
    เปาหมายที่ 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคน
ในทุกวัย 
    เปาหมายที ่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที ่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและ 
เทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 
    เปาหมายที่ 5 บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและ
เด็กหญิง 
   2) สิ่งแวดลอม (Planet) ใหความสำคัญกับการปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุนตอไป ประกอบดวย 
    เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั ่งยืนในราคา 
ท่ียอมเยา 
    เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงาน
เต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 
    เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที ่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม 
    เปาหมายท่ี 10 ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ 
    เปาหมายที่ 11 ทำใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ตานทานและยั่งยืน 
   3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและสอดคลอง
กับธรรมชาติ ประกอบดวย 
    เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมี 
การบริหารจัดการท่ียั่งยืน 
    เปาหมายท่ี 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
    เปาหมายท่ี 13 เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
    เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยาง
ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
    เปาหมายท่ี 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไม
อยางยั่งยืนตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
   4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ มีสังคมท่ีสงบสุข 
และไมแบงแยก ประกอบดวย 
    เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง
ความยุติธรรมและสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 
    5) ความเปนหุนสวนการพัฒนา (Partnership) ความรวมมือของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อน 
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วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบดวย 
     เปาหมายที่ 17 เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดำเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวน 
ความรวมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 8) (ราง) กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  (ราง) กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) มีทิศทางการพัฒนาภาคให
เปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง” โดยพัฒนาภาคเกษตรไปสูเกษตรสมัยใหม เพ่ือตอยอดไปสู
เศรษฐกิจชีวภาพ เชื่อมโยงการคา การลงทุนในภูมิภาค ตามแนวคิดการเปนฐานการผลิตของประเทศท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เปนประตูเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานเพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE Direction) ที่ให
ความสำคัญกับการพัฒนา 2G ไดแก Green พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio Circular Green Economy) 
และการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน โดยใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจฐานราก ทองเที่ยวชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต และ Gate ใชโอกาสจากการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาการคา การลงทุน การทองเท่ียว และโลจิสติกส 
  เปาหมาย 
   1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
   2) สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดของภาค 
ตะะวันออกเฉียงเหนือลดลง 
  ประเด็นการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุผลตามทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 
   1) พัฒนาภาคเกษตรไปสูเกษตรสมัยใหมเพ่ือตอยอดไปสูเศรษฐกิจชีวภาพ 
   2) บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนา 
   3) พัฒนาผลิตภัณฑพ้ืนถ่ินไปสูมาตรฐานสากลเพ่ือสรางเศรษฐกิจในชุมชน 
   4) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมท้ังพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของภาค 
   5) พัฒนาแหลงทองเท่ียวสำคัญและแหลงทองเท่ียวชุมชนใหไดมาตรฐาน 
   6) ยกระดับคุณภาพชีวิตใหไดมาตรฐานและแกปญหาความยากจนใหกับผูมีรายไดนอย 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 
 9) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม 
และ รอยเอ็ด) พ.ศ. 2566 – 2570 
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบไปดวยจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน 
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด ไดจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 
2566 – 2570 ซ่ึงมีกรอบแนวคิดการพัฒนาในระยะ 5 ป ขางหนาโดยพิจารณาจากท้ังยุทธศาสตรชาติ นโยบาย
รัฐบาล ศักยภาพและปญหาความตองการของพ้ืนท่ี โดยไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาไววา “เติบโตดวยเศรษฐกิจ
แหงอนาคต สังคมเปนสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 
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  เปาประสงครวม (Ultimate Goals) 
   1) เปนศูนยกลางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีมูลคาสูง 
   2) เปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวของภูมิภาคท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดแหงอนาคต 
   3) เปนกลุมจังหวัดท่ีมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 
  ตำแหนงการพัฒนา (Positioning) 
   - Future Economy การเตบิโตดวยเศรษฐกิจแหงอนาคต 
   - Green Growth การเติบโตบนเศรษฐกิจสีเขียว 
   - Social Sustainability สังคมเปนสุขอยางยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด  
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : สงเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีมูลคา
สูงดวยเศรษฐกิจชีวภาพ 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การลงทุน 
การบริการ และการทองเท่ียวเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแหงอนาคต 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุลดวยเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยพลังชุมชนและเทคโนโลยี 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพ้ืนท่ีและเมือง 
มีความเจริญนาอยูอยางยั่งยืน 
 
 

บริบทมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2511 ตอมาได
ยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 จากนั้นได
แยกตัวเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ ภายใตชื่อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เมื ่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งไดมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 111 ตอนที่ 54 ก นับเปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงที่ 22 ของประเทศไทย  
มีศูนยกลางการบริหารงานเดิมอยูที่ เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
บนเนื้อที่ 368 ไร (รวมพื้นที่ ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ เพิ่มเติมใน ป 2548 จำนวน 171 ไร) ในป พ.ศ. 2541  
ไดยายศูนยกลางการบริหารงานมาอยูในที่ตั้งแหงใหม เลขที่ 40/21 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคามบนเนื้อที่ 1,300 ไร หางจากที่ตั้งเดิม ประมาณ 7 กิโลเมตร นอกจากที่ตั้งเดิมและที่ตั้งแหงใหมแลว 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่ใชในการดำเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน และการวิจัยอีกหลาย
แหง ไดแก พ้ืนท่ีอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อท่ี 650 ไร พ้ืนท่ีตำบลเก้ิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
เนื้อท่ี ประมาณ 273 ไร และพ้ืนท่ีบานนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อท่ีประมาณ 1,000 ไร 
 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหนวยงานในระบบราชการ ระดับคณะหรือเทียบเทาคณะรวม  
9 หนวยงาน ไดแก คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี  
สำนักคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ
สำนักงานอธิการบดี สำหรับหนวยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนสวนงานภายในจัดการเรียนการสอน 16 
คณะ/หนวยงาน ประกอบดวยคณะพยาบาลศาสตร คณะการบัญชีและการจัดการ คณะเภสัชศาสตร คณะ
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วิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตรและวัฒนธรรมศาสตร 
คณะวิทยาการสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะ
แพทยศาสตร คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยกรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป สำนักศึกษาทั่วไป คณะนิติศาสตร ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)  
 
แนวโนมการเปล่ียนแปลงและความทาทายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 การเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบ ันและอนาคต ทั ้งในเร ื ่องระบบเศรษฐกิจ การแขงขัน 
ทางเทคโนโลย ีนโยบายทางการเมือง สภาพแวดลอมทางสังคมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย  
ทำใหมหาวิทยาล ัยตางๆ ไดร ับผลกระทบตอความผันผวนนั ้น เช น ปญหาจากโรคระบาด (Covid-19)  
การเปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรม (Disruptive Innovation) เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร สัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตอเนื่องวัยแรงงานลดลง 
อนาคตของงาน โดยงานบางประเภทจะหายไป และเกิดงานประเภทใหม สงผลใหมหาวิทยาลัยเองตองมี 
การปรับตัวปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง อาทิ เชน 
  1. การจางงานที่เปลี่ยนแปลงไป มีอาชีพใหมๆ สงผลใหมีความสนใจรูปแบบการเรียนรูแบบใหม 
มหาวิทยาลัยตองปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนท่ีตองการนำไปใช
ไดจริงตามอาชีพที ่เปลี ่ยนแปลงไป หรือ หลักสูตรแนวใหม ไดแก หลักสูตรรวมกับภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคเอกชน หลักสูตร Sandbox หรือการจัดทำหลักสูตรใหกับสถานประกอบการ Up Skill/ Re Skill/ New Skill 
  2. การจัดทำหลักสูตรนานาชาติ การรับนิสิตตางชาติ 
  3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของคณาจารยใหทันสมัยเหมาะสม  ซึ่งผูเรียนอาจจะไมมีเวลา 
มาเรียนเต็มเวลาแตยังตองการเรียนรู ซ่ึงจะตองมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสม   
  4. งานวิจัยและนวัตกรรม และงานบริการวิชาการยังไมสามารถตอบโจทยปญหาและการพัฒนา 
ของสังคมและประเทศเทาท่ีควร  
  5. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณแกมหาวิทยาลัยลดลง และมีนโยบายที่จะให
มหาวิทยาลัยเปลี ่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื ่อใหการบริหารจ ัดการมหาวิทยาลัย 
มีความคลองตัว ทำใหตองเลี้ยงตัวเองมากข้ึน  
  6. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรบัความเปนสากล 
  
ความทาทายของมหาวิทยาลัยตอสถานการณเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ สงผลใหมหาวิทยาลัยตองเตรียมรับ
กับสถานการณตาง ๆ เพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหประเทศกาวขามผลกระทบเชิงวิกฤตที่สำคัญ ใหบรรลุ
เปาหมายวิสัยทัศนเชิงนโยบายของประเทศที่มุ งเนนเปลี ่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู ระบบเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื ่อนดวยนวัตกรรม เพื ่อใหประเทศไดมีโอกาสพัฒนาเปนกลุ มประเทศที ่มีรายไดสูง มหาวิทยาลัย 
มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพและความสามารถระดับสูงในสายวิชาการตองรวมปดชองวาง
เชิงยุทธศาสตรโดยพยายามสรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคม เปนการยกระดับรายไดของชุมชน สังคม เพื่อใหประเทศ
ไทยกาวพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle-Income-Trap) การสรางผลิตภาพจากผู ส ูงวัย 
(Productive aging group) และสรางสมรรถนะผูที่กำลังอยูในวัยแรงงานปจจุบันใหทำงานในระดับสูงเพิ่มขึ้นได
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ควบคูกับการวางรากฐานการศึกษาที่เขมแข็ง มหาวิทยาลัยมีประเด็นทาทายที่ตองวางแผนยุทธศาสตรโดยพัฒนา
ตามจุดเนน โดยกระบวนการ สราง เพ่ิม ลด ตัดออก ปดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. ความทายในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย   
    มหาวิทยาลัยตองมีการปรับตัวใหกาวทันการเปลี ่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ ่งการปรากฏ 
ผลงานใหเปนที่ยอมรับตอสาธารณะผานการจัดอันดับของหนวยงานตางๆ  อาทิเชน Times Higher Education, 
Asia University Rankings, Scimago Institutions Rankings,  QS Asia University Rankings, Times Higher 
Education University Impact Rankings (Sustainable Development Goals –SDGs) 
  2. ความทาทายในการจัดทำหลักสูตรใหรองรับและสอดคลองกับความตองการของนิสิตไทยและนิสิต
ตางชาติ และการเพ่ิมจำนวนนิสิตตางชาติทุกระดับ 
  3. ความทาทายในการเปนมหาวิทยาลัยวิจ ัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier 
Research) 
   มหาวิทยาลัยตองผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง มีการผลิตผลงานวิจัยใหไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ มีผลงานวิจัยไดรับอางอิงจำนวนมาก มีการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ และนิสิตกับตางชาติ 
และมีการผลิตผลงานวิจัยรวมกับตางชาติ ตลอดจนการคิดคนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำไปตอยอดในเชิงพาณิชย  
ท่ีเกิดจากงานวิจัยของหนวยงานเพ่ือสรางธุรกิจใหม 
  4. ความทาทายในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน 
   มหาวิทยาลัยตองใหบริการวิชาการตอชุมชนใหเกิดความยั ่งยืน โดยมหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีสวนชวยในเรื่องการใหความรู การพัฒนาทักษะของผูประกอบการสรางความรูและถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูภาคอุตสาหกรรมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได  
  5. ความทาทายในการดำเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
   มหาว ิทยาล ัยต องพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาเพ ื ่อการดำเน ินงานท ี ่ เป นเล ิศ (EdPEx)  
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหทัดเทียมนานาชาติ ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ระบบ และ
กระบวนการทำงานท่ีตองบริหารจัดการใหเปนเลิศ 
  6. ความทาทายในการเปน Smart University 
   มหาวิทยาลัยตองพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) โดยตองพัฒนาตั้งแต
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ การพัฒนาโครงขายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ โดยพัฒนา ไดแก 1) Smart Governance 2) Smart Finance 3) Smart Assets 4) Smart 
People 5)Smart Digital 6) Smart Living 
  7. ความทาทายในการเปนศูนยกลางการบริการดานสุขภาพของคนในภูมิภาค และพื้นที่ใกลเคียง  
ที่มีศูนยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการใหบริการ และความทาทายในการใหบริการดานสุขภาพของสัตวใน
ภูมิภาคและพ้ืนท่ีใกลเคียง  
  8. ความทาทายท่ีตองมีความม่ันคงทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัยตองมีเสรีภาพทางการเงิน  ไมตองพ่ึงพารัฐมากเกินไป ไมตองพึ่งพาคาเลาเรียนแต
เพียงอยางเดียว สามารถเลี้ยงตัวเองได แหลงรายไดของมหาวิทยาลัยควรมีการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยพึ่งพาเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐ โดยควรมาจากการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ผลงานบริการวิชาการ การจัดหารายไดจาก
ทรัพยสินหรือสินทรัพยของมหาวิทยาลัย    
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 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและมีคุณสมบัติที ่พึง
ประสงค ตอบสนองความตองการของการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการวิจัยพัฒนา และการสรางองคความรู 
เพื่อการพึ่งพาตนเองได การเปนที่พึ่งของสังคม ดังนั้น แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2565-2569)  มหาวิทยาลัยกำหนดยุทธศาสตรสำคัญในการดำเนินงาน  5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ผลิตบัณฑิต
ตรงกับความตองการของสังคมโลก 2) สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อความเปนเลิศในระดับนานาชาติ   
3) ใหบริการวิชาการเพื ่อตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม  4) ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาติ และ 5) บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 
กระบวนการจัดทำแผน 
 มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ผานกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
วางแผนยุทธศาสตรโดยมีผู บริหารระดับสูง และผูบริหารระดับตาง ๆ นำโดยอธิการบดีภายใตคำแนะนำของ
ผู ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ การบรรลุวิสัยทัศน
มหาวิทยาลัย โดยข้ันตอนของกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรไดมีการทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่องทุกป  
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ข้ันตอนการจัดทำแผน 
 มหาว ิทยาล ัยมหาสารคามจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที ่  13  
(พ.ศ. 2565-2569)  ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 เปนแผนกลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีข้ันตอนในการ
จัดทำแผน ดังนี้  
  1. โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประจำป
งบประมาณ 2565 
  2.  โครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  “กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกับการกำหนดนโยบายและทิศทางเพ่ือการวางแผนจัดทำแผนยุทธศาสตรในการกาวไปสู
มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” 
  3. โครงการสัมมนาทบทวนและจัดทำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการขับเคลื่อนการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
  4. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานและทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) แผนปฏิบัติราชการประจำป และขอมูลผลการดำเนินงานในดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรงุ
กันยายน 2565 
  5. ม ีการร ับฟงผ ู ม ีส วนไดส วนเสียจากการส ัมภาษณผ ู  เก ี ่ยวข องประกอบการประเมินผล 
การบริหารงานอธิการบดี 
  6. อธิการบดีลงพบปะตรวจเยี่ยมคณะ/หนวยงาน เพื่อรับฟงปญหาและขอเสนอแนะการดำเนินงาน
ของคณะ/หนวยงาน 
  7. วิเคราะหศักยภาพมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับบริบทและสถานการณปจจุบัน 
  8. การศึกษาและวิเคราะหกรอบนโยบายของประเทศท่ีเก่ียวของ 
  9. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุง
กันยายน 2565 
  10. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุง
กันยายน 2565 
   - ครั้งท่ี 1 วันท่ี  20 กรกฎาคม 2565 
   - ครั้งท่ี 2 วันท่ี  16 สิงหาคม  2565 
   - ครั้งท่ี 3 วันท่ี  30 สิงหาคม 2565 
   - ครั้งท่ี 4  วันท่ี 9 กันยายน 2565 
  11. ประชุมคณะกรรมการฯ แตละดาน  ดังนี้ 
   11.1 ดานวิชาการ  ประชุมวันท่ี 2 กันยายน  2565 
   11.2 ดานวิจัย  ประชุมวันท่ี  5 กันยายน  2565 
   11.3 ดานการบริการวิชาการ – ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    - ครั้งท่ี 1 วันท่ี  1 กันยายน  2565  
    - ครั้งท่ี 2 วันท่ี  6 กันยายน  2565 
   11.4 ดานบริหารจัดการ 
    - ครั้งท่ี 1  วันท่ี  1 กันยายน  2565 
    - ครั้งท่ี 2  วันท่ี  6 กันยายน  2565 
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   11.5 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 กันยายน  2565 
    - ครั้งท่ี 2  วันท่ี 6 กันยายน 2565   
  12. คณะ/หนวยงานใหขอเสนอแนะแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือการขับเคลื่อน 
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
  14. เสนอรางแผนฯ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใน
การประชุมครั้งท่ี  15/2565  วันท่ี 11 ตุลาคม 2565 
  15. เสนอรางแผนฯ ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 
10/2565 วันท่ี  28 ตุลาคม 2565 
   
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
  จำนวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 
    มหาวิทยาลัยมีหนวยงานจัดการเรียนการสอนจำนวน 20 คณะ/หนวยงาน และ มีหลักสูตรการเรียน
การสอนอยางหลากหลาย มหาวิทยาลัยไดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คะแนนเฉล่ียผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา
หลักสูตรไดดำเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยใหพิจารณาองคประกอบที่สำคัญ ไดแก การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียน 
การสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ (สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2557 : 41)  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ผลปรากฏดังภาพ 
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 นิสิต  
  ขอมูลนิสิตใหมเทียบแผนกับผลการรับนิสิตทุกระดับ 
 

  ปจจุบันการปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและสังคม สะทอนผลกระทบตออุดมศึกษาอยางชัดเจน 
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลงตอเนื่อง สงผลตอการรับนักเรียนเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ไมเปนไปตามแผนการรับนิสิต ซึ่งนำมาสูวิกฤติของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันที่มหาวิทยาลัยมีมากแตผูเรียน 
มีนอย ภาวะมหาวิทยาลัยลน หองเรียนราง กลยุทธที่นำมาแกไขปญหานี้สถาบันอุดมศึกษามีการปรับรูปแบบ 
การเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน การจัดทำหลักสูตรสำหรับคนทำงานท่ีตองการ Re-skill/Up 
skill ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
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(จาํนวนนิสิต) 
นิสิตใหม่เทียบแผนกบัผลการรบันิสิตทุกระดบั 
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  จำนวนนิสิตรวมทุกระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จำนวนนิสิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จำนวนนิสิตตางชาติทุกระดับ 
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  รอยละการไดงานทำของบัณฑิต 
 
  จากคุณภาพการจัดการศึกษา ผลลัพธที ่สะทอนใหเห็นความสำเร็จและไมสำเร็จ ของการจัด
การศึกษาที่ครอบคลุม ดานผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม และการบริหารจัดการ
มหาว ิทยาล ัย ซ ึ ่งในเบ ื ้องต นสามารถว ิเคราะหได จากการได งานทำของบัณฑิต โดยภาพรวมบัณฑิต 
ไดงานทำในอัตรารอยละ 80 แตเมื่อพิจารณาตามกลุมสาขาวิชา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพบัณฑิต
ไดงานทำมากท่ีสุด รองลงมากลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• คาเฉล่ียเงินเดือนของบัณฑิตในแตละปการศึกษา 
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ร้อยละการได้งานทาํของบัณฑิต 
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- คาเฉล่ียเงินเดือนของบัณฑิตกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  หมายเหตุ   :  ปการศึกษา 2563-2564 ควบรวมคณะศิลปกรรมศาสตรและวัฒนธรรมศาสตร 

 
 
 

- คาเฉล่ียเงินเดือนของบัณฑิตกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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สารสนเทศ

คณะสิ่งแวดลอ้ม

และทรพัยากร

ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์ผงัเมืองและ

นฤมิตศิลป์

พ.ศ.2561 15,850.92 22,633.70 14,843.08 15,125.06 13,170.40 20,586.14

พ.ศ.2562 15,008.15 21,899.84 15,219.80 16,882.02 15,391.63 15,086.77

พ.ศ.2563 13,689.14 20,866.59 13,201.82 14,495.34 13,041.07 15,544.97

พ.ศ.2564 14,117.67 18,305.89 15,087.91 14,417.20 12,631.45 15,022.66
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พ.ศ.2561 17,033.23 23,285.91 15,747.53 16,641.30 14,827.64 13,992.87 12,513.11 26,028.95 15,862.02

พ.ศ.2562 18,503.24 20,454.74 13,860.77 15,967.21 14,544.89 14,555.80 15,061.50 21,126.44 18,833.67

พ.ศ.2563 16,482.25 14,346.56 11,593.67 13,495.36 13,589.11 12,606.82 9,688.33 12,405.64

พ.ศ. 2564 16269.06 14830.63 14678.52 13887.36 13259.05 13417.64 11488.24 13,755.00

(บาท) 

(บาท) 
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- คาเฉล่ียเงินเดือนของบัณฑิตกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตเปนตัวชี้วัดที่สอบถามนายจางที่มีมุมมองตอคุณสมบัติของบัณฑิตที่ยังขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน Soft Skill และ Hard Skill  โดยเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถตรวจสอบได การนำ
ขอคิดเห็นของนายจางผูใชบัณฑิตนำมาปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูประกอบการและตลาดแรงงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(บาท) 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์

พ.ศ.2561 23,242.58 37,577.27 16,991.17 31,407.20 29,083.33

พ.ศ.2562 26,938.00 37,948.95 14,917.25 31,599.09 27,583.33

พ.ศ.2563 17,193.77 33,369.00 11,938.56 20,573.62 25,999.38

พ.ศ. 2564 26,075.00 27,750.07 14,763.08 21,684.88 26,192.31
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  จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตีพิมพระดับนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีจุดเดนดานการวิจัยหลายดาน เชน ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพที่สามารถสรางงานวิจัยที่มีความโดดเดนดานความหลากหลายของชนิดพืช สัตว 
และจุลินทรีย  จากศักยภาพและความโดดเดนในกลุ มสาขาและศักยภาพเชิงพื ้นที ่ของมหาวิทยาลัย จึงทำให
มหาวิทยาลัยมีจุดเนนในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหมีความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การเกษตร  ดังนี้ 
  1) เกษตรอินทรีย เกษตรอัจฉริยะ การเกษตรทางเลือก กระบวนการการผลิต การขนสง การแปรรูป 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเนน ขาว มันสำปะหลัง ออย หมอนไหม วิจัยและพัฒนาพืชพันธุตางถ่ิน
เพ่ือเปนทางเลือก อินทผะลัม เงาะ ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด สรางพันธุพืชผักใหมๆ ตามความตองการตลาดอ่ืนๆ  
  2) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกลดานการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
แปรรูป เปาหมายเพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต ลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีตางประเทศ ลดการใชแรงงานคน  
  3) นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑปุยชีวภัณฑทางดานเกษตร และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาปุยอินทรีย 
อาหารเสริมพืชอินทรียสรางการเจริญพันธ ฮอรโมน ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย นวัตกรรมการดานการรักษาโรคพืช
ตางๆ เพ่ือลดตนทุน ความสูญเสียตนพืช สรางผลผลิตแบบกาวกระโดด 
  4) นวัตกรรมดานปศุสัตว และการประมงน้ำจืด และอาหาร งานวิจัยเนนการพัฒนาอาหารสัตว เพ่ือลด
ตนทุน เพ่ิมรายได การแปรรูปสัตวเลี้ยง สัตวน้ำ และพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากสัตวตางๆ การแปรรูปอาหาร
รูปแบบใหม ทันสมัย คงไวซ่ึงคุณภาพ และสรางนวัตกรรมดานอาหารแบบใหมนำไปสูการแขงขันในตลาดนานาชาติ 
  5) ดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากนม การแปรรูปนม เพื่อสรางรายไดเกษตรกร ลดการขายน้ำนมดิบ 
ปรับเปลี่ยนการสรางผลิตภัณฑจากนม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากนม 
 
 

(จำนวนผลงานตอเรื่อง) 
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  6) ดานสมุนไพร  การปลูก การคนหาพืช สารประกอบสำคัญและกระบวนการผลิตและแปรรูป  
การพัฒนาตำรับยาจากสมุนไพรที่เปนพืชประจำถิ่นซึ่งมีอัตลักษณจากลักษณะจำเพาะของสภาพแวดลอม อาทิเชน 
สมุนไพรจากพื้นที ่ดินเค็ม รวมกับองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดแทน 
การนำเขาหรือการใชยาสังเคราะหผานงานวิจัยเพื่อการนำไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร ยารักษา อาหาร
เสริมสุขภาพ ความงาม เพ่ือการสรางรายไดใหเกษตรกร  และการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑใหมภายใตมหาวิทยาลัย 
  การสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 
 

จำนวนบทความวิจัยในฐาน ISI และ Scopus ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก

81,473,177.00 75,879,725.00 70,670,234.00
121,398,899.25

697,810,957.90
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เงนิวจิยัภายนอก เงนิวจิยัภายใน

(บาท)
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  จำนวนการอางอิงผลงานวิจัยในฐาน ISI/Scopus รายป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  การไดรับการจัดอันดับในสากล 
  ปจจุบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเปนเรื่องสำคัญและมีอิทธิพลตอมหาวิทยาลัย การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยใชเปนฐานขอมูลสำหรับอาจารย นักวิชาการ นักศึกษาในการตัดสินใจที่จะเลือกมหาวิทยาลัยตางๆ 
และเปนขอมูลใหภาครัฐและภาคเอกชนใชในการตัดสินใจที่จะจัดสรรทุนและสนับสนุนดานงบประมาณ ลำดับ 
การแขงขันของมหาวิทยาลัยมหาสารคามยอนหลัง ผลปรากฎดังนี้ 
 

การจัดอันดับ ป อันดับท่ี 
 ค .ศ .  โลก เอเชีย ประเทศ 

Round University Ranking (RUR) 2022 937 - 13 
2021 782 - 12 
2020 766 - 10 

Times Higher Education World 
University Rankings 

2022 1501+ 501 6 รวม 
2021 1201+ - - 
2020 1,001+ - 3 รวม 

Times Higher Education University 
Impact Rankings 

2022 300-400 - 5 รวม 
2021 801-

1,000+ 
- 8 รวม 

2020 401-600 - 4  รวม 
Times Higher Education Asia University 
Rankings 

2022 - - - 
2021 - 401+ 6 รวม 
2020 - 401+ 7  รวม 
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การจัดอันดับ ป อันดับท่ี 
 ค .ศ .  โลก เอเชีย ประเทศ 

Times Higher Education Emerging 
Economies University Rankings 

2022 - - - 
2021 501+  7 รวม 
2020 401-500 - 7 รวม 

Scimago Institutions Ranking (SIR)*  2022 717 - 23 รวม 
2021 802 337 18 
2020 781 315 15 

uni Rank University Ranking 2022 - - - 
2021 3,415 - 27 
2020 2,343 - 19 

The QS World University Ranking : ASIA 2022 - 401-450 13 
2021  551-600 19 รวม 
2020 - 401-450 13 รวม 

UI GreenMetric World University 
Ranking 

2022 - - - 
2021 145 - 10 
2020 160 - 11 
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 บุคลากร   
   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ประเภท แหลงเงิน รวม รอยละ 
งบแผนดิน รายได 

ขาราชการ 241 - 241 6.76 
  - ขาราชการบริหาร 7 - 7 0.20 
  - ขาราชการวชิาการ 143 - 143 4.01 
  - ขาราชการวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 89 - 89 2.50 
  - ขาราชการทั่วไป 2 - 2 0.06 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1,139 911 2,050 57.52 
  - พนักงานประจำเต็มเวลา 1,118 846 1,964 55.11 
     - พนักงานสายวิชาการ 865 252 1,117 31.34 
        - พนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 853 145 998 28.00 
        - พนักงานสายวิชาการในโรงเรียนสาธิตฯ 12 106 118 3.31 
            - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝายมัธยม) 8 74 82 2.30 
            - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธิต (ฝายประถม) 4 32 36 1.01 
     - พนักงานสายสนบัสนุน 253 594 847 23.77 
  - พนักงานที่จางตามภารกิจ 21 65 86 2.41 
ลูกจางประจำ 12 - 12 0.34 
ลูกจางชั่วคราว - 1,248 1,248 35.02 
พนักงานราชการ 13 - 13 0.36 

รวม 1,405 2,159 3,564 100.00 
ที่มา : เว็บไซด กองการเจาหนาที่ ณ วันที่  9 ตุลาคม 2565 

 
 
  รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ บุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ
การพัฒนาองคความรู ดังนั้น คุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนดวย
ตำแหนงทางวิชาการเปนกลไกในการบงบอกลักษณะงานประสบการณของผูสอน  ตำแหนงทางวิชาการของ
อาจารยในมหาวิทยาลัยเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการจัดลำดับการพัฒนาทางดานวิชาการของแตละประเทศ ซึ่งสุดทาย
นำมาสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การขอตำแหนงทางวิชาการเปนตัวชี้วัดที่สำคัญของ
คุณภาพของผูเปนอาจารย อาจารยที่สรางสรรคงานวิชาการอยางที่มีคุณภาพ สงผลใหตำแหนงทางวิชาการสูงข้ึน
และเปนตัววัดเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
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 งบประมาณ  

 1. ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2565 – 2569) 
  1.1 งบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ลานบาท : ทศนยิม 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณ เงินรายได เงินกู อ่ืน ๆ 

แผนดิน มหาวิทยาลัย ในประเทศ ตางประเทศ   

5,150.0963 9,765.2766 - - - 
 

  1.2 งบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) 
   ลานบาท : ทศนิยม 

ยุทธศาสตร/
งบประมาณ 

ปงบประมาณ วงเงินรวม 
  

  2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสังคมโลก 

แผนดิน 173.6877 96.3598 79.7117 79.7117 79.7117 509.1826 

รายได 405.2421 511.6127 363.8550 332.0284 298.9392 1,911.6774 

รวม 578.9298 607.9725 443.5667 411.7401 378.6509 2,420.8600 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาต ิ

แผนดิน - - - - - - 

รายได 78.1313 64.9006 42.0935 57.0099 56.5404 298.6757 

รวม 78.1313 64.9006 42.0935 57.0099 56.5404 298.6757 

ยุทธศาสตรที่ 3  ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

แผนดิน - - - - - - 

รายได 24.6473 16.5398 24.7752 174.7466 19.4578 260.1667 

รวม 24.6473 16.5398 24.7752 174.7466 19.4578 
260.1667 
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รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ 
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ยุทธศาสตร/
งบประมาณ 

ปงบประมาณ วงเงินรวม 
  

  2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตรที่ 4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดบันานาชาต ิ

แผนดิน - - - - - - 

รายได 5.3258 8.7813 9.7768 11.4726 6.7123 42.0688 

รวม 5.3258 8.7813 9.7768 11.4726 6.7123 42.0688 

ยุทธศาสตรที่ 5  บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

แผนดิน 932.8936 1,062.1670 857.8087 894.0222 894.0222 4,640.9137 

รายได 1,490.3242 1,555.4538 1,394.6900 1,287.0400 1,525.1800 7,252,.6880 

รวม 2,423.2178 2,617.6208 2,252.4987 2,181.0622 2,419.2022 11,893.6017 

 
 

แผนงานโครงการสำคัญ flagship ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 
 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 

 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดกำหนดโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใตแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ฉบับท่ี 13 ภายใตยุทธศาสตร ไวดังนี้ 
 1. แผนงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
  การสราง/พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหตอบโจทยความตองการของประเทศ สอดคลองกับ 
ความตองการของผูเรียนทุกชวงวัย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  -เพิ่มหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  อาทิ  หลักสูตร
ระยะสั้น  หลักสูตรรวมปริญญา ขามสถาบัน (Joint Degree Program)  และหลักสูตรสองปริญญาขามสถาบัน 
(Double Degree Program หรือ Dual Degree Program)  
  - การเพิ่มหลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการบูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated 
Learning: WIL)  หรือหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะรวมผลิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน)  (Cooperative and Work Integrated Education) ท้ังในและตางประเทศ 
  - การยกระดับในการปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพหลักสูตรไปสูมาตรฐานระดับสากล 
  - สงเสริมการจัดทำหลักสูตรแนวใหม หลักสูตร Sandbox หลักสูตรรวมกับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเอกชน หลักสูตรระบบคลังหนวยกิต หลักสูตรรวมกับตางประเทศ การบูรณาการหลักสูตร และหลักสูตร
นานาชาติ 
 2. แผนงานโครงการการเสรมิสรางทักษะทางดานวิชาชีพและการเรียนรูในศตวรรษ ท่ี 21   
  การปรับบทบาทหรือขยายการใหบริการใหเอ้ือและรองรับการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long-
learning) เพ่ือเปนกลไกท่ีตอบโจทยและสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา ฉบับปรับปรุงวันท่ี 
23 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมีแนวทาง  ดังนี้ 
   -การพัฒนาทักษะความเปนเลิศดานวิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  - การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
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  - การพัฒนาความเปนเลิศทางดานทักษะภาษา 
  - การพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ 
  - การพัฒนาระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) และ/หรือระบบคุณวุฒิฉบบัยอย (Micro-
Credentials) 
  - การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 
  - การจัดการเรียนรูท่ีเนน Re-skill, Up-skill, New-skill 
 3. แผนงานโครงการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศตามเปาหมาย (MSU 
Goals)   
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการวิจัยเพ่ือพลิกโฉมมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนโดยการสงเสริมใหมีการสราง
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาติ (MSU GOALS)  
   1. การพัฒนาความเปนเลิศทางดานการอาหาร 3 ประเด็น คือ  อาหารสุขภาพ (Functional 
food) อาหารแหงอนาคต (Future food) ความม่ันคงทางอาหาร (Food security) ดานการเกษตร ดานปศุสัตว 
และดานหมอนไหม 
   2. งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสรางความเปนเลิศและการเปนองคความรูในการตอยอดและสราง
นวัตกรรม 
   3. งานวิจัยดานสังคมและวัฒนธรรมเมือง ศิลปะและดนตรีโดยมีแนวทางการดำเนินงาน  ดังนี้ 
    - การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย (Research Excellence Center)  
    - การปรับปรุงระบบการบริหารและจัดการทรัพยสินทางปญญา เพ่ือขับเคลื่อนการนำ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน และการสรางมูลคาเพ่ิม 
    - การสรางเครือขายการวิจัยหนวยงาน/องคกรท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
    - การจัดตั้งคณะกรรมการทุนวิจัย  ประกอบดวย  1) PMU  2) หนวยงานในประเทศ  และ 
3) หนวยงานตางประเทศ  
    - การวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม (UIC) 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประกอบดวย 1) การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 2) การเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพระดับนานาชาติ  และ 3) การสรางเครือขายความรวมมือ 
ดานการวิจัย  
   - การจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและการสรางนวัตกรรม ประกอบดวย 1) ทุน Senior 
Researcher +Professor 2) ทุนสงเสริมอาจารยและนักวิจัย 3) ทุนมุงเปา+Professor 4) ทุนสงเสริมการตีพิมพ+ 
Professor 5) ทุนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  6) ทุนพัฒนาบุคลากร  และ 7) ทุนเพ่ือสรางนวัตกรรม 
   - การจัดตั้ง  1) Research Excellent Center  2) Research Cluster  และ 3) Research 
Unit  
   - การจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเฉพาะทาง  
   -  โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ประกอบดวย 1) Visiting Professor 
2) Post Doc (Thai/Foreigner)  และ 3) อาจารย/นักวจิัยไปทำวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ  
   - การสรางแรงจูงใจในการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพสูง ประกอบดวย จายคาตอบแทน การตีพิมพ
ฯ เพ่ือสรางเครือขาย  การจายคาตอบแทนการตีพิมพในวารสารวิชาการ และการจายคาตอบแทนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
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4. แผนงานโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม   

  - การบริการวิชาการเพ่ือสรางนวัตกรรม/สรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและพ่ึงพา 
ตนเองได 
  - ขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน SDGs 

 5. แผนงานโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถนาไปใชประโยชนตอสังคม   
  -การเพ่ิมมูลคาหรือคุณคาผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 
 6. โครงการพิลกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University 
  โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อความเปนเลิศทางการวิจัยและความเปนนานาชาติ  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสูมหาวิทยาลัย กลุมที่ 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลกตาม
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในกลุ มมหาวิทยาลัย Global and 
Frontier Research โดยอาศัยทรัพยากรทางดานวิชาการที่มีอยู เพื่อตอยอด ขยายผล ใหเกิดความเขมแข็ง 
ในภาพรวม  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  
  -เพิ่มศักยภาพของศูนยความเปนเลิศทางดานการวิจัยความหลากลายทางชีวภาพใหเปนศูนยวิจัย 
ชั้นนำระดับเอเชีย 
  - สรางความเขมแข็งให  1) Research Excellent Center  2) Research Cluster  และ  
3) Research Unit 
  - สรางมาตรฐานงานวิจัยและผลิตภัณฑเชิงพาณิชยที่ไดจากงานวิจัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 
  - ถายทอดองคความรูทางดานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมตอชุมชนใหเกิดความยั่งยืน 
  - ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา การวิจัย และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 7. การเตรียมความพรอมเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 8. โครงการ MSU EdPEx 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใช 
ในการดำเนินการ โดยมุงหวังท่ีจะไดรับการรับรองในระดับ EdPEx200 ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ 
 9. แผนงานโครงการขับเคล่ือนองคกรสูความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
  การขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการและโครงสรางพ้ืนฐานสูการเปน Smart and Innovative 
University   

  - Smart University 
  - การปรับปรุงระบบและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน หรือ

การเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  - การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของเทคโนโลยี 
10. แผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั ้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที ่ตอบสนองการพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน รวมถึงการสรางความผูกพันในองคกรอยางยั่งยืน ภายใตคานิยม E-SAN รวมกัน และ 
การปรับระเบียบขอบังคับและระบบสวัสดิการใหเหมาะสม 
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11. แผนงานโครงการสงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
  มุงสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานทุกระดับ ภายใตการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล
ผูบริหารและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

12. แผนงานโครงการการเสริมสรางความม่ันคงทางการเงิน   
   - การสำรองสถานะทางการเงิน 
   - การแสวงหาเงินรายได 

 13. แผนงานโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย 
   - การพัฒนาระบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   - การพัฒนาอาคารสถานท่ีไดใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

    
แผนงาน/โครงการสำคัญ (flagship) ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยช้ันนำของเอเชีย 

 
Strategic Strategic พันธกิจ แผนงาน 

plan Objective การเรียน 
การสอน/ผลิต

บัณฑิต 

การวิจัย
บริการ

วิชาการ/การ
ทำนุฯ 

การบริหาร
จัดการ 

โครงการสำคัญ (flagship) 

ผลิตบัณฑติตรงกับ
ความตองการของ
สังคมโลก 

1) พัฒนาหลักสูตรใหได
คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับ
ความตองการของตลาด และ
การเปนผูประกอบการรวมท้ัง
รองรับการเรียนรูสำหรับ
ประชาชนทุกชวงวัย 
2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู
ความสามารถและทักษะ
รองรับความตองการของ
สถานประกอบการ สังคมและ
ประเทศ และโลก 
3) พัฒนาระบบการเรยีนการ
สอน การเรยีนรูตลอดชีวิต 
และทักษะเพ่ืออนาคต 
4) การจัดการเรียน 
การสอนในระดับนานาชาต ิ
5) พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนสาธิต
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และสงเสรมิความเปนอัจฉริยะ
ภาพดานวิชาการ 

   1) แผนงานโครงการพัฒนา
หลักสตูรการจัดการเรยีน 
การสอน 
2) แผนงานโครงการการ
เสรมิสรางทักษะทางดานวิชาชีพ
และการเรียนรูในศตวรรษ ท่ี 21   
 

สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือความ
เปนเลิศในระดับ
นานาชาติ 

1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัย
ภายในองคกร เพ่ือสงเสริมการ
ขับเคลื่อนการเปน

   -แผนงานโครงการผลติผลงาน
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความ
เปนเลิศตามเปาหมาย (MSU 
Goals)   
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Strategic Strategic พันธกิจ แผนงาน 
plan Objective การเรียน 

การสอน/ผลิต
บัณฑิต 

การวิจัย
บริการ

วิชาการ/การ
ทำนุฯ 

การบริหาร
จัดการ 

โครงการสำคัญ (flagship) 

มหาวิทยาลยักลุมพัฒนาการ
วิจัยระดับแนวหนาของโลก 
2) สรางผลงานวิจัย นวัตกรรม
ท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรบั
เพ่ือผลักดันสูการเปน
มหาวิทยาลยัช้ันนำของเอเชีย 

-โครงการ Reinventing 
University 
 

ใหบริการวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความ
ตองการ
ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคประชาสังคม
การเงินท่ีโปรงใสและ
มีประสิทธิภาพ   

1) ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรมมีความ
เขมแข็งและมศีักยภาพในการ
แขงขัน 
2) ชุมชนและสังคมมีความ
เขมแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได 

   แผนงานโครการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยกับชุมชนและ
สังคม 
 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ใหมีความโดดเดน
ระดับนานาชาต ิ

1) การอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร 
และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมใหมี
ความโดดเดนเปนท่ีรูจักและ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2) เปนเสาหลักของภาคอีสาน
ในการยกระดับคณุภาพ และ
การเพ่ิมมลูคา/คุณคาผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม 

    แผนงานโครงการพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมท่ีสามารถนาไปใช
ประโยชนตอสังคม   

บริหารองคกรเพ่ือ
ความเปน
มหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 
(Smart University) 

1) พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานท่ีเปนเลิศและมี
ธรรมมาภิบาล (Smart 
Governance) 
2) พัฒนาระบบการเงินการ
คลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย
ใหเปน (Smart Finance) 
3) พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม 
(Smart Assets) 
4) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและการพัฒนาบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพ (Smart 
People) 
5) พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธ
กิจมหาวิทยาลยัไปสู

   1) โครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั Reinventing 
University 
2)การปรับเปลี่ยนสถานการณ
เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
3) โครงการ MSU EdPEx 200 
4) แผนงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
5) แผนงานโครงการสงเสรมิ
ความโปรงใสและธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน 
6) แผนงานโครงการการ
เสรมิสรางความมั่นคง 
ทางการเงิน   
7) แผนงานโครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย 
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Strategic Strategic พันธกิจ แผนงาน 
plan Objective การเรียน 

การสอน/ผลิต
บัณฑิต 

การวิจัย
บริการ

วิชาการ/การ
ทำนุฯ 

การบริหาร
จัดการ 

โครงการสำคัญ (flagship) 

มหาวิทยาลยัช้ันนำของเอเชีย 
(Smart Digital) 
6) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือ
รองรับการจดัการเรียนการ
สอน การวิจัย และการสราง
นวัตกรรม (Smart Living) 

8) แผนงานโครงการขับเคลื่อน
องคกรสูความเปนมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2565 – 2569)   
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 

 
ปรัชญา     ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพ่ือมหาชน 
 
วิสัยทัศน    
 มหาวิทยาลัยช้ันนำของเอเชีย 
 

  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน  :  
   1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education Asia 
University Rankings  อันดับท่ี 100+ ของเอเชีย  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
   2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Scimago Institutions 
Rankings  อันดับท่ี 100 ของเอเชีย  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
   3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ The QS ASIA University 
Ranking  อันดับท่ี 100 ของเอเชีย  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
   4. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education 
University Impact Rankings (SDGs) อันดับท่ี 300  ของโลก  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
   5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยูในอันดับ (Ranking)  โดยการจัดลำดับของ Round University 
Ranking (RUR)  ไมเกินอันดับ 500 ของโลก  และอยูในอันดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ 
   6. มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) ไมนอยกวา 350 คะแนน 
 
พันธกิจ 
 1. การจัดการเรียนการสอนมุ งผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค 
และมีความเปนผูประกอบการ  
 2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสูความเปนเลิศ  
 3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  เพ่ือใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 4. อนุรักษ  ฟนฟู  ปกปอง  เผยแพร  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
 5. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือความเปนเลิศ และธรรมาภิบาล 

 
สมรรถนะหลัก 
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 MSU 
 M = Morality and Multidisciplinary    การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และการใช           
                                                                          องคความรูท่ีหลากหลายมาผสมผสาน 
                                                                          เปนองคความรูใหมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
         S = Social Engagement and Sustainability   การบริการวิชาการรวมกับชุมชนและสังคม 
                                                                           เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต 
          U = Universal Integration and Unity            การบูรณาการองคความรูจากทองถ่ินสูสากล     
                                                                           และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 

อัตลักษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ 
 

  การเปนท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน 
คานิยม 
 
 

  E- S A N  หมายถึง  การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 
ท่ีเปนระบบมีการปฏิบัติงานท่ีมุงสูความสำเร็จ  เพ่ือนำพาสังคมและประเทศชาติสูความย่ังยืน 
 
 
                                  =   Excellence       การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
 
                                  =   System            มีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ 
 
                                  =   Achievement   มีการปฏิบัติงานท่ีมุงสูความสำเร็จ 
 
                                 =   Nation              เพ่ือนำพาสังคมและประเทศชาติสูความยั่งยืน 
 
 
 
 

ALLFORMSU

นิสิตกับการชวยเหลือสังคมและชุมชุน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสังคมโลก 

 2. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาต ิ

 3. ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาต ิ

 5. บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 
การวิเคราะหศักยภาพมหาวิทยาลัย 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
ดานวิชาการ 
S1 มหาวิทยาลยัมีที่ตั้ง/ภูมิศาสตรอยูใจกลางของภาคอีสานซึ่งมีประชากรจำนวนมาก และมีความหลากหลาย

ทางดานวฒันธรรมทำใหเอ้ือตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของผูเรียนที่อยูในพื้นที่ รวมทั้งผูเรียนจากกลุมประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุมนำ้โขง (GMS) 

S2 มีหลักสูตรที่หลากหลาย นาสนใจ สอดคลองกับทิศทางของประเทศ สามารถพัฒนาบัณฑิตใหมทีักษะทาง
วิชาการ และวิชาชีพ พรอมสูการทำงาน 

S3 มีขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศทีเ่ก่ียวกับระบบคลังหนวยกิต เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน/การเรียนรู
ตลอดชีวิตสำหรับผูเรียนทุกชวงวัย 

S4 อาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษามีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และพรอมรับการพัฒนา 
S5 อาจารยโรงเรียนสาธิตมีความรูความสามารถและทักษะในการสอน และพรอมรับการพัฒนา 
 
ดานการวิจัย 
S6 มหาวิทยาลยัมีนโยบายดานการวิจัยเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทีช่ัดเจนโดยการสงเสริมใหมีการสรางงานวิจัย 

และนวัตกรรมเพื่อความเปนเลศิในระดับนานาชาติ (MSU GOALS)  
1. การพัฒนาความเปนเลิศทางดานการอาหาร 3 ประเดน็ คือ  อาหารสุขภาพ (Functional food) อาหาร 

แหงอนาคต (Future food) ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ดานการเกษตร ดานปศุสัตว และ 
ดานหมอนไหม 

2. งานวิจัยพืน้ฐานเพื่อสรางความเปนเลิศและการเปนองคความรูในการตอยอดและสรางนวัตกรรม 
3. งานวิจัยดานสังคมและวฒันธรรมเมือง ศิลปะและดนตรี 

S7 มหาวิทยาลยัสนบัสนุนทุนวิจัย และคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย 
S8 มีทุนทางสังคมทีโ่ดดเดน  เชน  พื้นที่ ทรัพยากร เทคโนโลยี ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการผลติผลงานวิจัย 

และนวัตกรรม มีองคความรูที่หลากหลายทางชีวภาพ  เชน  พชื สัตวจลุชีววทิยา สุขภาพ  ผา  เปนตน 
S9 มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง  
S10 มีนักวิจัยที่มีศักยภาพสงู และมอีายุยังนอยสามารถผลติผลงานวิจัยไดอยางตอเนื่อง 
S11 มีการจัดตั้งหนวยวิจัย คลัสเตอรวิจัย และศูนยความเปนเลิศดานการวิจัย เพื่อแสวงหาแหลงทนุและผลิต 

ผลงานวิจัย/ผลงานตีพิมพรวมกันเปนทีมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในดานเดียวกัน 
ดานการบริการวิชาการ 
S12 มีนวัตกรรม ผลงานดานวชิาการ และการวิจัยจำนวนมากหลากหลายครอบคลุมทุกดาน  
S13 บุคลากรที่มีความรูประสบการณ พรอมที่จะนำไปบริการวิชาการสูชุมชนและสังคม 
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S14 หลายคณะมีความโดดเดนในการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่องยาวนาน จนเกิดผลงาน มีตัวอยางของ
ความสำเร็จทีช่ัดเจน  

S15 มีหนวยงานเฉพาะดาน ไดแก สถาบันวิจยัวลัยรุกขเวช ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมไหม ศูนยความรวมมือ
ภาคอุตสาหกรรม (UIC) ศูนยเคร่ืองมือกลาง และฟารมมหาวทิยาลัย ที่มทีั้งนวตักรรมและบุคลากรที่พรอม
ใหบริการวิชาการตอชุมชมและสังคม 

S16 มีเครือขายในการทำงานรวมกับภาครัฐและเอกชนดานการบริการวิชาการ 
ดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
S17 บุคลากรที่มีความรู  ประสบการณ  และผลงานสรางสรรคจำนวนมากและหลากหลาย ครอบคลุมทุกดาน  
S18 หลายคณะมีความโดดเดนดานทำนบุำรุงศิลปะและวฒันธรรมอยางตอเนื่องยาวนาน จนเกิดผลงาน มีตัวอยาง

ของความสำเร็จที่ชัดเจน 
S19 มีหนวยงานเฉพาะดานในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก สถาบันวจิัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีทั้งนวัตกรรมและบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนะธรรม 

S20 มีเครือขายในการทำงานรวมกับภาครัฐและเอกชนดานการทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานการบริหารจัดการ 
S21 ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
S22 มีหนวยงานที่สรางรายไดอ่ืนใหกับมหาวิทยาลัยทีน่อกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา เชน โรงพยาบาล 

สุทธาเวช  โรงพยาบาลสัตว  พืน้ที่นาสนีวน  MSU outlet  และ UIC 
S23 มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการสรางองคความรูนำไปสูเชิงพาณชิย 
S24 มีนโยบายการพฒันามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สงผลใหมหาวิทยาลยัมีการบริหาร

จัดการที่คลองตัวเพิ่มสูงข้ึน 
S25 มหาวิทยาลยัมีผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ (Visiting Professor) ทีม่ีชื่อเสียงทำใหไดรับความเชื่อถือ ดึงดูดนิสิต

ตางชาติเขามาศึกษา และทำใหมหาวิทยาลยัมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มสูงข้ึน 
S26 มหาวิทยาลยัมีทุนใหผูเชี่ยวชาญชาวตางชาต ิ
S27 มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการสนับสนนุภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
S28 มีภูมิทัศนสวยงาม เปนระเบียบ รมร่ืน สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่สรางสรรคหรือพื้นที่เพื่อการเรียนรู 
S29 มีจุดที่เปนพืน้ที่พักผอน ออกกำลังกาย ที่เพียงพอรวมถึงมีความสะอาดและปลอดภัย 

 
จุดออน (Weaknesses) 
ดานวิชาการ 
W1 รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรแนวใหม ไดแก หลักสูตรรวมผลิตกับภาคอุตสาหกรรม

และภาคเอกชน หลักสูตร Sandbox และหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุใหมยังมีนอย 
W2 หลักสูตรฝกอบรม/วิชา/ชุดวชิาที่มีการเปดในระบบคลังหนวยกิตยังมีนอย  
W3 นิสิตมีทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืนๆ อยูในระดับคอนขางต่ำ 
W4 การบริหารจัดการเก่ียวกับการรับนิสิตตางชาตยิังไมชัดเจน 
W5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนยังไมเพยีงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 
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ดานการวิจัย 
W6 ขอมูลพื้นฐานดานการวิจัยไมเพยีงพอตอการวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
W7 ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใชตอยอดเชิงพาณิชยยงัมีนอย 
W8 การกระจุกตัวของผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวนใหญเปนผลงานจากนักวิจัยกลุมเดิม 
W9 การผลิตผลงานวิจัยยงัติดกับดักในเร่ืองของงบประมาณ เชน ทนุสนบัสนุนนอยไมเพียงพอ และการแสวงหา

แหลงทุนภายนอกทำไดยาก 
W10 ผลงานโดดเดนทางดานสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตรยงัมีจำนวนนอย 
W11 นักวิจัยที่ทำวิจัยอยางตอเนื่องมีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารยทั้งหมด 
W12 งบประมาณในการใหทุนพฒันานวัตกรรมใหมยังมีนอย 
W13 ขาดระบบฐานขอมูล เครือขายการวิจัยและแหลงทนุ   ทั้งภายในและตางประเทศ 
ดานการบริการวิชาการ  
W14 ระบบและกลไกในการสงเสริมใหบุคลากรนำองคความรู ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ไปบริการวิชาการสูชุมชน

และสังคมใหเกิดความยั่งยืน ยังไมเขมแข็ง  
W15 การประสานงานกลางที่เชื่อมโยงความตองการของชุมชนและสงัคมกับงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัยัง

ไมเขมแข็ง  
W16 เครือขายนักบริการวิชาการภายในยังไมเขมแข็ง และจำนวนบุคลากรที่ใหความสำคัญกับงานบริการวิชาการยัง

มีจำนวนนอย 
W17 งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรนอย 
W18 การสนับสนนุและสงเสริมใหบุคลากรไดรับทนุภายนอกยังไมเขมแข็ง  
W19 ขาดการประชาสัมพนัธงานบริการวิชาการใหบุคคลภายนอกไดรับรู  
W20 ฐานขอมูลไมทันสมยั  
W21 แผนการปฏิบัติราชการของหนวยงานรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวของ แตกตางจากแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลยั ทำใหไมสามารถบรูณาการหรือรวมมือกันได  
W22 การบริการวิชาการยังไมครอบคลุมถึงการจำหนายสนิคาหรือผลติภัณฑที่เกิดข้ึนจากการบริการวิชาการ ทำให

ไมเกิดความยั่งยืน 
ดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
W23 การตอยอดผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมดานศิลปะและวฒันธรรม ไปสูการสรางมลูคาเชิงพาณิชยยงัมีนอย 
W24 ขาดการประชาสัมพนัธดานการทำนบุำรุงศิลปะและวฒันธรรมใหบุคคลภายนอกไดรับรู 
W25 ขาดฐานขอมูลกลาง 
ดานการบริหารจัดการ 
W26 ระบบสนับสนนุการใหบริการยังไมรองรับนิสิตตางประเทศ 
W27 ระบบขอมูลสารสนเทศยังไมครอบคลุม เชื่อมโยง ที่เพียงพอตอการนำขอมูลไปใชในการตัดสินใจในการบริหาร 
W28 ไมมกีฎระเบียบในการจัดหารายได  และกฎระเบียบในการนำรายไดไปใช 
W29 สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยยังไมเพียงพอในการกาวไปสูการบริหารจัดการที่เปนเลิศ  (ระบบการ

ประเมินที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ของงาน) 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
W30 ระบบสารสนเทศระดับมหาวทิยาลัยและหนวยงานมีการแยกสวนกันทำใหระบบสารสนเทศขาดความเชื่อมโยง 
W31 การจัดโครงสรางพืน้ฐานรองรับผูเชี่ยวชาญหรือนิสิตตางชาติยังไมเพียงพอ เชน ที่พัก อินเตอรเน็ต คาตอบแทน 

และสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ 
W32 การจัดใหมีสถานที่จำหนายอาหารและเคร่ืองดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ และราคาถูกภายในมหาวทิยาลัยยงัไม

เพียงพอ 
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W33 อาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ใชงานมานานมากกวา 20 ป มีความชำรุด ไมพรอมสำหรับการใชงานและตองใช
งบประมาณในการซอมแซมบำรุงรักษาจำนวนมากอยางตอเนื่อง 

W34 ระบบรักษาความปลอดภัยยังไมครอบคลุมและมีความแตกตางทางเทคโนโลยี และยังไมเชื่อมโยงศูนยกลาง 
W35 เทคโนโลยีและเคร่ืองมือที่ทันสมัยยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 
โอกาส (Opportunities) 
ดานวิชาการ 
O1 ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน สรางหลักสตูรใหมที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ อาทิเชน การจัดทำระบบคลังหนวยกิต 
การจัดทำหลักสูตร sandbox  หลักสูตรบูรณาการ  หลักสูตรระยะสัน้ Up Skill/ Re Skill New Skill  และ
โครงการอบรมที่ตอบสนองตอ life long learning  เปนตน  พรอมทั้งมีกฎระเบียบที่เก่ียวของมารองรับการ
จัดทำหลักสูตร 

O2 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศชวยยกระดบัการศึกษาและเชื่อมตอกับนานาชาต ิลดความเหลื่อมล้ำ
ของระบบการศึกษา เปดโอกาสใหสามารถจัดทำหลักสูตรรวม  หรือการสรางเครือขาย และการเปลี่ยนแปลง
ดานวชิาการแบบไรขีดจำกัดของระยะทาง และระยะเวลา 

O3 โรงเรียนสาธิตอยูภายใตการศึกษาข้ันพืน้ฐาน การศึกษาภาคบังคับ และนโยบายการพฒันานักเรียนเฉพาะดาน
ของนโยบายภาครัฐ ทำใหสามารถกำหนดคาธรรมเนียมของหลักสูตรโรงเรียนสาธิต และออกแบบหลักสูตร
เฉพาะทางของโรงเรียนไดอยางสอดคลองกับความตองการของนักเรียน และทิศทางการพฒันาประเทศ 

O4 มีนิสิตตางชาติใหความสนใจมาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
ดานการวิจัย 
O5 ยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฯ และนโยบายอ่ืนๆ ของรัฐ สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสามารถผลิตผลงานวิจัยและนวตักรรม ดาน BCG 
(Bio-Circular-Green Economy) ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ดานพชื สัตว จุลชวีภาพ สุขภาพ และดาน
อ่ืนๆ ไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

ดานการบริการวิชาการ 
O6 ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นโยบายภาครัฐ เนนใหหนวยงานรัฐ เชน จังหวัด อปท. ฯลฯ 

นำองคความรูและนวัตกรรม ไปใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ใหสอดคลองกับสถานการณและ
เปาหมายของการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs) เปนโอกาสในการประสานงานบริการวิชาการกับหนวยงานรัฐ 

O7 มหาวิทยาลยัมหาสารคามไดรับโอกาสเปน “อว.สวนหนา” สามารถประสานงานกับกระทรวงฯ โดยตรง และ
ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในเขตพื้นทีไ่ดตามระบบ 

ดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
O8 สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบานในการเปลี่ยนแปลงของเอเชียภายใต นโยบาย  Belt and Road Initiative : 

BRI หรือ One Belt, One Road : OBOR เสนทางสายใหมที่เปน model ใหมในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม เปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนศิลปะวฒันธรรมในภูมภิาคลุมนำ้โขง 

ดานการบริหารจัดการ 
O9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 และกฎกระทรวง สนับสนุนการ Reinventing University  

สงผลใหมหาวิทยาลัยสรางจุดเนน และจดุเดน และพฒันามหาวทิยาลัยตามศักยภาพมหาวทิยาลัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

O10 เทคโนโลยีมีความกาวหนา (Advancement) อยางรวดเร็วเอ้ือตอพัฒนาการบริหารจัดการดานตางๆใหทนัสมัย
ยิ่งข้ึน 
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ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
O11 มีการวางโครงสรางดิจิทลัพื้นฐานใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ ความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยี Technology Disruptive เชน Metaverse, AI, IoT และ Big data  ทำใหปรับเปลี่ยนไปสู
มหาวิทยาลยัดิจิทัล 

O12 ศักยภาพเชิงพื้นที่ของมหาวทิยาลัยสามารถรองรับการพัฒนาพลังงานสีเขียว 
 
อุปสรรค (Threats) 
ดานวิชาการ 
T1 การแขงขันทางการศึกษามีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนทั้งในประเทศและระหวางประเทศ สงผลตอการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
T2 แนวโนมประชากรวัยเด็กและวยัอุดมศึกษาลดลงสงผลตอผูเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง ซึ่งมหาวิทยาลยัตอง

เรงปรับตัวใหรองรับภาวะความเสี่ยงทางการเงิน 
T3 สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของโลก/ประเทศ สงผลใหความตองการของผูเรียนในมหาวิทยาลยัเปลีย่นไป  โดย

ผูเรียนบางสวนไมเนนปริญญา 
T4 การแพรระบาดของโรคอุบัติใหม ที่มีการระบาดที่รุนแรง สงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ

เดินทางเขามาศึกษาของนสิติตางชาต ิ
T5 การลดการสนบัสนุนฐานขอมูลของ สกอ. ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และแหลงคนควาทางการวิจัย สำหรับ

นิสิตและอาจารย 
ดานการวิจัย 
T6 มหาวิทยาลยัไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินดานการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมคอนขางนอย 

เพื่อดำเนินงาน 
ดานการบริการวิชาการ 
T7 สถานการณโรคระบาดหรือสถานการณไมปกติที่ทำใหไมสามารถลงพื้นทีชุ่มชนได  
T8 กลุมเปาหมายของเครือขายภาครัฐหรือเอกชนเปนคนละกลุมกัน ทำใหไมสามารถบูรณาการทรัพยากรได ทำให

ขาดพลังและความตอเนื่อง ไมสามารถสรางความยั่งยนืได  
ดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
T9 สถานการณโรคระบาดหรือสถานการณไมปกติที่ทำใหไมสามารถลงพื้นทีชุ่มชนได 
ดานการบริหารจัดการ 
T10  นโยบายและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอมหาวทิยาลัยทำใหไดรับ

งบประมาณแผนดินสนบัสนุนลดลง ไมเพียงพอตอการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย  ทำใหมหาวทิยาลัยตองพึง่พา
ตนเองสูงข้ึน  อาจสงผลกระทบตอการสรางมาตรฐานของสถาบนั 

T11 กฎระเบียบภาครัฐไมคลองตัว สงผลตอการพัฒนาการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
T12 ความขัดแยงระหวางประเทศสงผลตอระบบเศรษฐกิจของโลก ประเทศ และทองถ่ิน  
T13 นโยบายและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย ทำให

ไดรับงบประมาณแผนดินสนบัสนุนลดลง ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
มหาวิทยาลยัในเชิงรุก   ทำใหมหาวิทยาลยัตองพึ่งพาตนเองสูงข้ึน 
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TOWS MATRIX 
 

SO (กลยุทธเชิงรุก)  WO  (กลยุทธเชิงแกไข)  
ดานวิชาการ 
1) สงเสริมใหจดัทำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระบบคลัง

หนวยกิตเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน  
2) การประชาสัมพันธเชิงรุกในการรับสมัครนิสิตตางชาติ 

จากประเทศในภูมิภาคลุมน้ำโขง  
3) สงเสริมใหจดัทำหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมข้ึน  
4) สงเสริมใหจดัทำหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการ

ของสถานประกอบการ (Up skill /Re skill)  
5) พัฒนา Platform การจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับ

การเรยีนรูตลอดชีวิต 
ดานการวิจัย 
6) สงเสริมการนำทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรดาน

การวิจัยท่ีโดดเดนมาผลิต ผลงานวิจัยไดสอดคลองกับ
นโยบายของชาติ อาทิเชน BCGs  อาหาร  พืช  ปศุสัตว 
และความหลาหลายดานอ่ืนๆ   

7) จัดตั้งหนวยวิจัย คลสัเตอรวิจัย ศูนยความเปนเลิศดาน
การวิจัย เพ่ือผลิตผลงานวิจัยใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ และสามารถแสวงหาแหลงทุน
สนับสนุนจากภายนอกไดเพ่ิมข้ึน  

ดานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
8) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งและพ่ึงพา

ตนเองไดของชุมชนและสังคม ตามหลักการการพัฒนา
ของสหประชาชาต ิ

9) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งของ
ผูประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

10) สงเสริมศักยภาพบุคลากรท่ีทำงานดานศิลปวัฒนธรรม
ใหเกิดความโดดเดน 

11) สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการสรางผลงาน 
ท่ีโดดเดน 

ดานบริหารจัดการ 
12) พัฒนาระบบบริหารงานท่ีมุงเนนธรรมภิบาล 
13) เพ่ิมขีดความสามารถในการลงทุนรูปแบบใหมภายใต

ระดับความเสี่ยงท่ีสมเหตสุมผล 
14) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
15) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัล 

(Digital) เพ่ือใหรองรับการเปน Smart University 

ดานวิชาการ 
1) กำหนดยุทธศาสตรการจดัการศึกษานานาชาติ และรับนิสติ

ตางชาติใหชัดเจน สรางและพัฒนาระบบการจัดการเรยีน
การสอนใหเปนสากลเพ่ือรองรับนิสิตตางชาติ โดยรวมไปถึง  
 โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบการบริหารจดัการ back 
office ตางๆ 

2) สงเสริมการจัดทำหลักสูตรแนวใหม หลักสตูร Sandbox 
หลักสตูรรวมรวมกับภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน 
หลักสตูรระบบคลังหนวยกิต หลักสูตรรวมกับตางประเทศ 
การบูรณาการหลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ  

ดานการวิจัย 
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมใหผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน

และตอบโจทยทิศทางการพัฒนาประเทศ 
4) การสรางแรงจูงในการตีพิมพในวารสารช้ันนำระดับ

นานาชาติ 
ดานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5) สรางเครือขายภายในใหเขมแข็ง พัฒนาศักยภาพและ

สงเสริมการบริการวิชาการของบุคลากร  
6) สรางเครือขายการบริการวิชาการรวมกับองคกรภายนอก

ท้ังภาครัฐ และเอกชน 
7)  สรางเครือขายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภายในมหาวิทยาลัย สงเสรมิใหเกิดเครือขายนักบริการ
วิชาการเพ่ือเพ่ิมจำนวนบุคลากร/สรางความสัมพันธท่ีด/ี
ประชาสมัพันธรับทราบการท่ัวถึง 

8) พัฒนาบุคลากรดานการเขียนขอเสนอโครงการขอทุน
สนับสนุนจากภายนอก 

ดานการบริหารจัดการ 
9) พัฒนาขีดความสามารถทุกสวนงานในการบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ 
10) ปรับปรุงระบบพัสดุใหมีประสทิธิภาพและโปรงใส โดยการ

นำเทคโนโลยีมาประยุกตใช 
11) ยกระดับระบบการรบัและการจายเงินใหมีประสิทธิภาพ

และโปรงใส โดยการนำเทคโนโลยมีาประยุกตใช 
12) ยกระดับระบบการจดัเตรียมขอมูลทางการเงินการคลัง

เพ่ือการตัดสินใจของฝายบริหาร โดยการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกตใช 

13) การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีม ี
    มาตรฐาน 
14) พัฒนาระบบบริหารงานท่ีมุงเนนผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิท่ี 
    จะนำมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
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SO (กลยุทธเชิงรุก)  WO  (กลยุทธเชิงแกไข)  
 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
15) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ

(Physical) ใหรองรับการเปน Smart Universityการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
 

ST (กลยุทธเชิงปองกัน) WT (กลยุทธเชิงรับ) 
ดานวิชาการ 
1) จัดทำหลักสตูรท่ีเนนทักษะเฉพาะทาง  
2) การประชาสัมพันธใหนิสิตเขาศกึษาหลักสตูร/ชุดวิชา/

รายวิชาหลักสูตรฝกอบรมในระบบคลังหนวยกิต  
3) การเปดหองเรียนนานาชาติ และรับนักเรียนตางชาติ 

(โรงเรียนสาธิตฯฝายมัธยม และฝายประถม)  
4) ผลักดันใหทุกหลักสูตรรับนิสิตตางชาติมากข้ึน  
5) สงเสริมใหนิสิตระดับบัณฑติศึกษาตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 
ดานการวิจัย 
6) ผลิตผลงานวิจัยรวมกับเครือขายท้ังในและตางประเทศให

ตอบโจทยประเทศ เพ่ือไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแหลงทุนตางๆ 

ดานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
7) สรางเครือขายบริการวิชาการและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลยั สงเสริมใหเกิด
เครือขายนักบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมจำนวนบุคลากร/สราง
ความสัมพันธท่ีด/ีประชาสัมพันธรบัทราบการท่ัวถึง 

ดานบริหารจัดการ 
8) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยสินและการจัดการ

นวัตกรรมใหเกิดรายได 
9) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลกลางของ

มหาวิทยาลยัใหเปนเอกภาพ สามารถบูรณาการรวมกัน 
(System Integration) ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

ดานวิชาการ 
1) พัฒนาทักษะนิสิตดานภาษาอังกฤษ ภาษาท่ี 3 ทักษะ IT 

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูประกอบการและสถานการณปจจุบัน  

2) พัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน สื่อการสอน
ออนไลน ระบบคลังหนวยกิต ปรบัปรุงระบบการเรยีนการ
สอน ระบบบริหารจัดการ back office โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ดานการวิจัย 
3) สรางนักวิจัยหนาใหม และสงเสริมนักวิจยัผลิตผลงานวิจัยให

สอดคลองกับทิศทางและนโยบายของประเทศ เพ่ือการไดรับ
ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึนและกาวขาม
กับดักการไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 

4) สรางผลงานวิจัยท่ีสามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได พรอม 
   นำไปสูการจดสิทธิบัตร/หรืออนุสทธิบัตร 
ดานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5) สงเสริมและพัฒนาผลติภณัฑหรือนวัตกรรมชุมชนดาน

ศิลปวัฒนธรรมใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
ดานบริหารจัดการ 
6) การปรับปรุงระบบการวิเคราะหภาระงานบุคลากร

มหาวิทยาลยัท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
7) ปรับปรุงมาตรฐานและเพ่ิมชองทางการสรรหาบุคลากรและ

การจางงานท่ีหลากหลาย/ยืดหยุน 
8) พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
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ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบณัฑิตตรงกบัความตองการของสังคมโลก 
เปาประสงค ผลลัพธสำคัญ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดคณุภาพและมาตรฐาน  
ตรงกับความตองการของตลาด และการเปน
ผูประกอบการรวมท้ังรองรับการเรียนรูสำหรับ
ประชาชนทุกชวงวัย 

1.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรูความสามารถและทักษะ
รองรับความตองการของสถานประกอบการ สังคม
และประเทศ และโลก 

1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรูตลอด
ชีวิต  

1.4 การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาต ิ
1.5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน

สาธิตใหมีคณุภาพตามมาตรฐานและสงเสรมิความ
เปนอัจฉริยะภาพดานวิชาการ 

1. หลักสูตรไดคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA 
2. บัณฑิตไดงานทำเพ่ิมข้ึน 
3. บัณฑิตเปนผูประกอบการมากข้ึน 
4. นิสิตมีทักษะดานภาษาอังกฤษดีข้ึน 
5. บัณฑิตไดรับเงินเดือนสูงข้ึน 
6. นิสิตตางชาติเพ่ิมข้ึน 
7. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม)  

มีผลการสอบประเมินคณุภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( NT: 
National Test) ท่ีสูงข้ึน 

8. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 
สามารถสอบเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ใน 10 
ระดับประเทศไดสูงข้ึน 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  

เปาประสงค/ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 
เปาประสงค 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความตองการของตลาด และการเปนผูประกอบการ
รวมท้ังรองรับการเรียนรูสำหรับประชาชนทุกชวงวัย 
1.1.1 จำนวนหลักสูตรท่ีรวมผลติกับผูประกอบการ จำนวน 20 7 10 15 20 
1.1.2 รอยละของหลักสตูรท่ีมีการบูรณาการ หรือการ

ควบรวม หรือ การปดหลักสูตร 
รอยละ 2.00 ไมนอยกวา

รอยละ 10 
ไมนอยกวา
รอยละ 15 

ไมนอยกวา
รอยละ 20 

ไมนอยกวา
รอยละ 30 

1.1.3  จำนวนหลักสูตร หรือชุดวิชา หรือรายวิชา หรือ
หลักสตูรอบรมระยะสั้นระบบคลังหนวยกิต 

จำนวน - 20 25 30 35 

1.1.4  จำนวนหลักสูตรแนวใหม หรือหลักสูตร Sandbox 
หรือหลักสูตรรวมกับตางประเทศ  

จำนวน - 2 5 5 5 

1.1.5 รอยละหลักสูตรท่ีใชในการประกันคณุภาพ
หลักสตูร  AUN-QA 

รอยละ - - - 50 100 

เปาประสงค 1.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถและทักษะรองรับความตองการของสถานประกอบการ สังคม 
ประเทศ และโลก 
1.2.1 จำนวนบัณฑิตท่ีเปนผูประกอบการ จำนวน 643 1,000 1,100 1,200 1,300 
1.2.2 รอยละการไดงานทำของบัณฑิต รอยละ 61.87 70 72 75 80 
1.2.3 รอยละของนิสิตท่ีสอบผานการทดสอบ

ภาษาอังกฤษท่ีเปนมาตรฐาน 
รอยละ - 80 85 90 100 
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เปาประสงค/ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 
1.2.4 รอยละผลงานวิจัยนิสิตระดบับัณฑิตศึกษาไดรับ

การตีพิมพเผยแพรในวารสารในระดับนานาชาต ิ
 

รอยละ 35.45 25 30 35 40 

เปาประสงคท่ี 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรูตลอดชีวิต และทักษะเพ่ืออนาคต 
1.3.1 รอยละของรายวิชาหรือสื่อการเรยีนการสอน 

แบบออนไลนหรือ Active Learning  
รอยละ 71.67 100 - - - 

1.3.2 รอยละความสำเร็จในการพัฒนา Platform  
การจัดการเรยีนการสอน 

รอยละ - 100 
 

- - - 

1.3.3 จำนวนรายวิชาหรือหลักสูตรท่ีเปดใหเรียน 
ใน Platform การจัดการเรยีนการสอน 

จำนวน - 40 60 80 100 

1.3.4 จำนวนผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต จำนวน - 100 200 400 600 
เปาประสงคท่ี 1.4 การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ 
1.4.1 จำนวนนิสิตตางชาต ิ จำนวน 932 1,000 1,500 1,800 2,000 
1.4.2 จำนวนหลักสูตรนานาชาติ  จำนวน 7 1 1 1 1 
เปาประสงคท่ี 1.5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและสงเสริม 
ความเปนอัจฉริยะภาพดานวิชาการ 
1.5.1 ผลการสอบ NT ระดบัประเทศสูงกวาปท่ีผานมา รอยละ ทดสอบ 

มี.ค. 2566 
รอยละ 

5 
รอยละ 

5 
รอยละ 

5 
รอยละ 

5 
1.5.2 จำนวนนักเรียนท่ีสอบผาน สอวน. (โอลิมปก

วิชาการ)  
จำนวน 18 15 15 20 20 

1.5.3 จำนวนนักเรียนท่ีสอบเรียนตอในมหาวิทยาลยั 
ช้ันนำอันดับท่ี 1 -10 ของประเทศ ตามการจดั
อันดับของ THE  

จำนวน 95 120 130 140 150 

 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
เปาประสงค 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความตองการของตลาด และการเปนผูประกอบการ
รวมท้ังรองรับการเรียนรูสำหรับประชาชนทุกชวงวัย 
1.1.1) สงเสริมการจัดทำหลักสตูรแนวใหม หลักสตูร 

Sandbox หลักสตูรรวมกับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเอกชน หลักสูตรระบบคลังหนวยกิต หลักสูตร
รวมกับตางประเทศ การบูรณาการหลักสูตรและหลักสูตร
นานาชาติ  

1.1.2) จัดทำหลักสูตรท่ีเนนทักษะเฉพาะทาง 
1.1.3) สงเสริมใหจดัทำหลักสูตรใหตอบสนองตอความ

ตองการของกับสถานประกอบการ Upskill / Re skill 
1.1.4) การยกระดับการประกันคณุภาพระดับหลักสูตร เพ่ือ

รองรับการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำระดับเอเชีย 

1)  โครงการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพหลักสตูร 
2)  โครงการพัฒนาหลักสตูรและนวัตกรรมการเรียนรู  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3)  โครงการแนะแนวการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ MSU Open 
House 2023 

4)  กิจกรรมความรวมมือกับสถานประกอบการ ท่ีจัดภายใต
โครงการปจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา 

เปาประสงคท่ี 1.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถและทักษะรองรับความตองการของสถานประกอบการ สังคม
ประเทศ และโลก 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
1.2.1) พัฒนาทักษะนิสิตดานภาษาอังกฤษ  ภาษาท่ี 3 

ทักษะ IT และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหสอดคลอง
กับความตองการของผูประกอบการและ
สถานการณปจจุบัน 

1.2.2) สงเสริมใหนิสติระดับบัณฑติศึกษาตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

5) โครงการอบรมคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 

6) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนิสติ 
7) โครงการพัฒนาผูนำนิสิตมุงเปาสูการเปนพลเมืองแหง

ศตวรรษท่ี 21 
8) โครงการปจฉิมนิเทศ และแสดงผลงานสหกิจศึกษา 
9) การอบรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
10) การอบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรในวารสาร

ระดับนานาชาต ิ
เปาประสงคท่ี 1.3 พัฒนาระบบการเรียน  การสอน การเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะเพ่ืออนาคต 
1.3.1) พัฒนา Platform การจัดการเรยีนการสอน เพ่ือ

รองรับการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.3.2) พัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน สื่อการ

สอนออนไลน ระบบคลังหนวยกิต ปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอน ระบบบริหารจัดการ back office โดย
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

1.3.3) การประชาสัมพันธเชิงรุก  เพ่ือเพ่ิมจำนวนผูเรียนใน
ระบบคลังหนวยกิต 

11) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรู MSU Smart 
Learning and Living Space 

12) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตใหมีความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับสถานประกอบการ สังคมและ
ประเทศ 

13) โครงการพัฒนาสมรรถนะผูใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีกอนสำเร็จการศกึษา (MSU Digital 
Literacy Exit Exam) 

14) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป ตามมาตรฐานการเรียนรู 

15) จัดทำนวัตกรรมการจัดการเรยีนการสอน สื่อการสอน
ออนไลน ระบบคลังหนวยกิต (ภายใตโครงการพัฒนา
หลักสตูรและนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

16) การประชาสัมพันธผูเรยีน ในระบบคลังหนวยกิต (ภายใต
โครงการพัฒนาหลักสตูรและนวัตกรรมการเรยีนรู 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 

เปาประสงคท่ี 1.4 การจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ 
1.4.1) สงเสริมใหจดัทำหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมข้ึน  
1.4.2) กำหนดยุทธศาสตรการจดัการศึกษานานาชาติ และ

รับนิสิตตางชาติใหชัดเจน สรางและพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนใหเปนสากลเพ่ือรองรับนิสิต
ตางชาติ โดยรวมไปถึงโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบ
การบริหารจัดการ back office ตางๆ 

1.4.3) การประชาสัมพันธเชิงรุกในการรับสมัครนิสิต
ตางชาติ ในประเทศลุมน้ำโขง 

17) โครงการ road show 
18) การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต ิ

เปาประสงคท่ี 1.5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานและ
สงเสริมความเปนอัจฉริยะภาพดานวิชาการ 
1.5.1) การปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาสำหรับการเรยีนรูให

เหมาะสม ตามความถนัดและความสามารถของ
ผูเรยีน 

19) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ การเปนผูประกอบการและ
ทักษะชีวิตของผูเรียน 

20) โครงการพัฒนานักเรียนใหเปนคนเกงท่ีมีศักยภาพในการ
แขงขันกับคนอ่ืน 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
1.5.2) พัฒนาระบบการการประเมินประกันคณุภาพ

การศึกษา   
1.5.3) พัฒนานักเรียนใหมีท้ังความรูและทักษะในการเรียน

ในระดับท่ีสูงข้ึน (IQ) และทักษะการใชชีวิต (EQ) 
1.5.4)  เปดหองเรียนนานาชาติ และรับนักเรียนตางชาต ิ

21) โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
22)โครงการสงเสริมความเปนอัจฉริยะภาพดานวิชาการ 
23) การศึกษาความเปนไปไดในการเปดหองเรียนนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝายประถม) (ป 2566) 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาต ิ

เปาประสงค ผลลัพธสำคัญ 
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสรางพ้ืนฐานดาน

การวิจัยภายในองคกร เพ่ือสงเสรมิการขับเคลื่อน
การเปนมหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาการวิจัยระดับ 
แนวหนาของโลก 

2.2 สรางผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ี
ยอมรับเพ่ือผลักดันสูการเปนมหาวิทยาลัยกลุม
พัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 

1) ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ 4,000 เรื่อง 
2) ไดรับการจัดอันดับอันดับ 1 ใน 8 ของประเทศ 
 
 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  

เปาประสงค/ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 
เปาประสงค 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยภายในองคกร เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนการ
เปนมหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
2.1.1 จำนวนเงินไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน

ภายนอก 
จำนวน 697 120 140 160 180 

2.1.2 จำนวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากตางประเทศ จำนวน 12 15 20 25 30 

2.1.3 จำนวนอาจารย/นักวิจัยท่ีไปทำวิจัยระยะสั้นใน
มหาวิทยาลยัช้ันนำหรือองคกรตางประเทศ 
(Outbound) 

จำนวน 7 20 30 40 50 

2.1.4 จำนวนอาจารย/นักวิจัยตางชาติท่ีมาทำวิจัย
ระยะสั้นในมหาวิทยาลัย (Inbound)  

จำนวน 10 20 30 40 50 

เปาประสงค 2.2 สรางผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับเพ่ือผลักดันสูการเปนมหาวิทยาลัย 
กลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
2.2.1 จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI) 
จำนวน 454 700 800 900 1,000 

2.2.2 จำนวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล Scopus Q1 หรือ ISI Q1 

จำนวน 121 350 400 450 500 

2.2.3 จำนวนการอางอิงผลงานวิจัย  (Citation) ท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ(Scopus) 

จำนวน 5,714 7,000 8,000 9,000 10,000 

2.2.4 จำนวนนวัตกรรมหรือจำนวนผลงานท่ีตอ
ยอดจากงานวิจัย 

จำนวน 20 20 25 30 40 
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เปาประสงค/ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 
2.2.5 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรตดิานการวิจัยระดับ

นานาชาติ 
จำนวน 7 20 25 30 40 

2.2.6 จำนวนบทความท่ีมีความรวมมือระดับนานาชาต ิ จำนวน 129 200 220 240 260 
2.2.7 คาเฉลี่ยจำนวนครั้งท่ีไดรับการอางอิง  (H-index) คาเฉลี่ย 2.11 2.5 3.0 3.5 4.0 

 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
เปาประสงค 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยภายในองคกร เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนการเปน
มหาวิทยาลัยกลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
2.1.1) ผลิตผลงานวิจัยรวมกับเครอืขายท้ังในและตางประเทศ

ใหตอบโจทยประเทศ เพ่ือไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแหลงทุนตางๆ 

2.1.2) จัดตั้งหนวยวิจัย  คลัสเตอรวิจัย ศูนยความเปนเลิศ 
ดานการวิจัยเพ่ือผลติผลงานวิจัยใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ และสามารถแสวงหาแหลงทุน
สนับสนุนจากภายนอกไดเพ่ิมข้ึน 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2) โครงการการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมลูคาเชิงพ้ืินท่ีดานการศึกษาและ

การทองเท่ียวแหลงซากดึกดำบรรพของพ้ืนท่ีอุทยานธรณี
ประเทศไทยและพ้ืนท่ีขางเคียง 

3) โครงการวิจัยและพัฒนา (การจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
และการสรางนวัตกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ) 

4) โครงการพัฒนาวัตถุดิบพืชสมุนไพรออรแกนิก 
5) การจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางหรือศูนยความเปนเลศิ 

Research Excellent, Centre Research Cluster และ 
Research Unit 

6) โครงการ “กอสรางศูนยนวัตวิถีเกษตรแปรรูปเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ กลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ SMEs และ 
Startup ภายใตอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(จังหวัดมหาสารคาม) 

7) โครงการความรวมมือกับผูเช่ียวชาญชาวตางชาติท่ีมีผลงาน
โดดเดนเพ่ือสรางงานวิจัยสูความเปนเลิศและสรางภาพลักษณ
ในระดับนานาชาต ิ

เปาประสงคท่ี 2.2 สรางผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับเพ่ือผลักดันสูการเปนมหาวิทยาลัย 
กลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
2.2.1) สงเสริมการนำทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรดาน

การวิจัยท่ีโดดเดนมาผลิตผลงานวิจัยไดสอดคลองกับ
นโยบายของชาติ อาทิเชน BCG  อาหาร  พืช  ปศุสัตว 
และความหลากลายดานอ่ืนๆ   

2.2.2) สรางผลงานวิจัยท่ีสามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได 
พรอมนำไปสูการจดสิทธิบัตร/หรอือนุสทธิบัตร 

2.2.3) การสรางแรงจูงในการตีพิมพในวารสารช้ันนำระดับ
นานาชาติ 

8) โครงการสงเสริมศักยภาพงานวิจัยดานเกษตร อาหาร 
สมุนไพร ปศุสตัวฐานแนวคิด Food security / functional 
Food/ Future Food 

9) การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริของ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

10) โครงการจัดสมัมนาทางวิชาการระดับนานาชาตเิฉพาะทาง 
11) โครงการสงเสริมประชาสมัพันธหรือจัดทำ research cafe 

เพ่ือใหภายนอกไดรับรูผลงานวิจยั (เอกชนและ 
หนวยงานรัฐ) 

 
 



        แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569)  
                                                        ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 

 

65 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ใหบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

เปาประสงค ผลลัพธสำคัญ 
3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งและมี

ศักยภาพในการแขงขัน 
3.2 ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพา

ตนเองได 

1. ผลิตภัณฑใหมท่ีเกิดข้ึน ยอดขาย การจางงานและการลงทุน 
ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน  

2. รายไดของชุมชนเพ่ิมข้ึน 
3 วัยแรงงานกลับมาทำงานในทองถ่ิน หรือชุมชนเพ่ิมข้ึน 
4. ชุมชนจัดระบบดูแลสิ่งแวดลอมและมีการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสดุแกชุมชน 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  

เปาประสงค/ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 
เปาประสงคท่ี 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขัน 
3.1.1 จำนวนผูประกอบการในภาคธุรกิจ และ

อุตสาหกรรมท่ีไดรับพัฒนา เพ่ือใหเกิดความ
เขมแข็ง และมีศักยภาพในการแขงขัน  

จำนวน 9 8 9 9 10 

3.1.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลย ี
ท่ีถูกนำไปถายทอดองคความรูแกภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม  

จำนวน 20 16 16 18 18 

เปาประสงคท่ี 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
3.2.1 จำนวนชุมชนและสังคมท่ีไดรับบริการวิชาการ

แลวกอใหเกิดความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 
จำนวน 78 45 50 55 60 

 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
เปาประสงค 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขัน 
3.1.1) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งของ

ผูประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานของ UIC 

เปาประสงคท่ี 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได 
3.2.1) สรางเครือขายภายในใหเขมแข็ง พัฒนาศักยภาพและ

สงเสริมการบริการวิชาการของบุคลากร  
3.2.2) สรางเครือขายการบริการวิชาการรวมกับองคกร

ภายนอกท้ังภาครัฐ และเอกชน 
3.2.3) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งและ

พ่ึงพาตนเองไดของชุมชนและสังคมตามหลักการการ
พัฒนาของสหประชาชาต ิ

1) โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพ่ือสรางนวัตกรรม
และชุมชนตนแบบสูการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

2) โครงการคลินิกเทคโนโลย ี
3) โครงการการสรางเครือขายผลติผักพ้ืนบานออรแกนิคชุมชน

เก้ิง ภายใตแผนพัฒนาสถานีเก้ิง (2566-2569) แผนพัฒนา
แหลงทองเท่ียงธรรมชาติทางน้ำและเกษตรอินทรียเพ่ือชุมชน 

4) โครงการสวนพฤกษศาสตรสามฤดูในเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (MSU-Nature Trail) ปท่ี 2 

5) โครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลีย้ง  
(มหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลีย้งใหกับโรงเรียนประถม และมัธยม) 

6) โครงการขยายผลการดำเนินงานจาก U2T 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาต ิ
เปาประสงค ผลลัพธสำคัญ 

4.1 การอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ใหมีความโดดเดนเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

4.2 เปนเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคณุภาพ  
และการเพ่ิมมลูคา/คุณคาผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 

1) ผลงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาต ิ

2) ผลงานดานศลิปวัฒนธรรมถูกนำไปตอยอดเพ่ือสราง
นวัตกรรม/องคความรูใหม  

3) ผลงานดานศลิปวัฒนธรรมสามารถเพ่ิมมลูคาใหชุมชน 
 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  

เปาประสงค/ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 
เปาประสงคท่ี  4.1 การอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหมีความโดดเดนเปนท่ีรูจักและยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.1 จำนวนผลงานดานศลิปวัฒนธรรมท่ีสรางความ

โดดเดนระดับนานาชาติ  
(ความโดดเดนระดับนานาชาติ เชน การจัดแสดง
ในเวทีระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ และไดรบัรางวัลในระดบันานาชาติ) 

ผลงาน 6 6 7 8 9 

เปาประสงคท่ี 4.2 เปนเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมมูลคาหรือ คุณคาผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
4.2.1 จำนวนผลงานดานศลิปวัฒนธรรมท่ีมีความ 

โดดเดนเปนเสาหลักของภาคอีสาน  
(มหาวิทยาลัยเปนเสาหลักในการสรางผลงาน
หรือยกระดับผลงานศลิปะและวัฒนธรรมใหมี
ความโดดเดนในภาคอีสาน)  

ผลงาน 5 5 6 7 8 

4.2.2 จำนวนผลงานดานศลิปวัฒนธรรมท่ีสรางเพ่ิม
มูลคา หรือคุณคาผลงานดานศลิปวัฒนธรรม 

ผลงาน 5 6 7 8 9 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 

เปาประสงคท่ี 4.1 การอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหมีความโดดเดนเปนท่ีรูจักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.1) สงเสริมศักยภาพบุคลากรท่ีทำงานดานศิลปวัฒนธรรม

ใหเกิดความโดดเดน 
4.1.2) สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการสรางผลงาน 

ท่ีโดดเดน 
4.1.3) สรางเครือขายบริการวิชาการและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลยั สงเสริมใหเกิด
เครือขายนักบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมจำนวนบุคลากร/
สรางความสัมพันธท่ีด/ีประชาสัมพันธรับทราบการ
ท่ัวถึง 

1) โครงการจัดทำพจนานุกรมวิชาการมรดกภูมิปญญาประเภท
เอกสารโบราณดานการแพทยพ้ืนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำ
โขงเพ่ือเพ่ิมคุณคาดานศลิปวัฒนธรรมนานาชาต ิ

2) โครงการหลักสูตรระยะสั้นดานศิลปวัฒนธรรมดวยระบบ 
การเรยีนรูแบบออนไลน 

3) โครงการเสวนาศิลปวัฒนธรรมไทยในมุมมองการทองเท่ียว 
ในภูมิภาคลุมน้ำโขง หลังสถานการณโควิด-19 

4) โครงการเผยแพรศลิปวัฒนธรรมในตางประเทศ 
5) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงาน 

ดานศิลปะการแสดงระดับชาติ และโครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาต ิ

6) โครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม สงเสริมการเรียนรูและ
เผยแผพระพุทธศาสนา เน่ืองในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เปาประสงคท่ี 4.2 เปนเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมมูลคา/คุณคาผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2.1) สนับสนุนและสงเสริมการเพ่ิมมูลคา/คณุคาผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม 

4.2.2) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมชุมชนดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 

7) โครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมแบบมุงเปา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 บริหารองคกรเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 

เปาประสงค ผลลัพธสำคัญ 
5.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารท่ีเปนเลิศและ 

มีธรรมมาภิบาล (Smart Governance) 
5.2 พัฒนาระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพ (Smart Finance) 
5.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม  

(Smart Assets) 
5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 

ท่ีมีประสิทธิภาพ (Smart People) 
5.5 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ

มหาวิทยาลยัไปสูมหาวิทยาลัยช้ันนำของเอเชีย (Smart 
Digital) 

5.6 มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการจัดการเรยีนการสอน  
การวิจัย และสรางนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล  
(Smart Living) 

1) ระบบหลังบานของมหาวิทยาลยัดีข้ึน เชน ขอผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานลดลง , ระบบงานตางๆ ดำเนินการไดรวดเร็ว
ข้ึน , ประหยัดทรัพยากร , การใหบริการดีข้ึน  

2) มหาวิทยาลัยผานการประเมิน EdPEx 200 
3) คะแนน ITA รอยละ 95 (AA) 
4) มหาวิทยาลัยมีความมั่งคงทางการเงิน 
5) มหาวิทยาลัยมรีายไดเพ่ิมข้ึน 
6) มหีลักสูตรพัฒนาบุคลากรเตรียมการเปนผูบริหาร 

ระดับตน ระดับกลาง และระดับสงู 
7) มหีลักสูตรพัฒนาบุคลากรเฉพาะตำแหนง 
8) มี Platform ท่ีรองรับการจัดการเรยีนการสอนท่ีทันสมัย 
9) ระบบสารสนเทศมีความถูกตอง สามารถเขาถึงขอมลู 

ไดสะดวกรวดเร็ว และเปนแบบ Real time 
10) ระบบขอมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรของ

มหาวิทยาลยัไมมคีวามเสียหายจากการถูกโจมต ี
11) นิสิตและบุคลากรมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
12) คะแนนการดำเนินงาน UI Green สูงข้ึน 
 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  

เปาประสงค/ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 
เปาประสงคท่ี  5.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท่ีเปนเลิศและมีธรรมมาภบิาล (Smart Governance) 
5.1.1 มหาวิทยาลัยผานการประเมิน EdPEx200* 
 

คะแนน - - - - 1 

5.1.2 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับในสากลดี
ข้ึนกวาปท่ีผานมา (5 (Ranking ตาม
วิสัยทัศน)  

Ranking 3  
Ranking 

5 
Ranking 

5 
Ranking 

5 
Ranking 

5  
Ranking 

5.1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

รอยละ 81.03 
(B) 

92 93 94 95 

เปาประสงคท่ี 5.2 พัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยใหเปน (Smart Finance) 
5.2.1 รอยละของรายรับจริงงบประมาณเงินรายได

เทียบกับแผน 
รอยละ 106 >100 >100 >100 >100 

5.2.2 รอยละของเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงิน
ตอหน้ีสินรวม (งบประมาณเงินรายได) 

รอยละ 7 
(65.7 ลบ.) 

10 
(180.0 ลบ.) 

15 
(270.0 ลบ.) 

20 
(360.0 ลบ.) 

30 
(540.0 ลบ.) 

5.2.3 รอยละของเงินสะสมเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน
ในกรณีฉุกเฉินตอคาใชจายท่ีเปนตวัเงิน 
(งบประมาณเงินรายได)  

รอยละ 13 
(709.7 ลบ.) 

20 
(360.0 ลบ.) 

25 
(360.0 ลบ.) 

30 
(540.0 ลบ.) 

35 
(630.0 ลบ) 
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เปาประสงค/ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 
5.2.4 รอยละของคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

ตองบประมาณท้ังหมด  
(รวมเงินเดือน เงินท่ีจายควบกับเงินเดือน 
และเงินประจำตำแหนงจากทุกแหลง
งบประมาณ) 

รอยละ 50 
(1,238.855  

ลบ.) 

(48%) 

<60 
(1,400.239 

ลบ.) 

(42%) 

<60 
(1,427.505 

ลบ.) 

(47%) 

<60 
(1,487.905 

ลบ.) 

(49%) 

<60 
(1,551.323 

ลบ.) 

(52%) 

5.2.5 รอยละการลดลงของระยะเวลาการ
ดำเนินงานดานการรับ และจายเงิน 

รอยละ - รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ  
5 

5.2.6 รอยละความสำเร็จของฐานขอมูลเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการ 

รอยละ - 50 75 80 100 

เปาประสงค 5.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม (Smart Assets) 
5.3.1 รอยละความสำเร็จของการสรางระบบ

ฐานขอมูลบริหารทรัพยสินท่ีเกิดรายได 
(1) การบริหารพ้ืนท่ี  
(2) การบริหารเครื่องมือและอุปกรณ 
(3) การบริหารทรัพยสินทางปญญา 
(4) การบริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช 
(5) การบริหารโรงพยาบาลสัตว 
(6) การบริหารฟารม ณ พ้ืนท่ีนาสนีวน 
(7) การบริหารหอพัก 
(8) การบริหาร smart wellness 

รอยละ - 80 90 100 100 

5.3.2 รายไดจากการจัดหารายได ลานบาท 19.61 30 40 50 60 
5.3.3 รายไดจากโรงพยาบาลสุทธาเวช ลานบาท 500 600 700 800 900 
5.3.4 รายไดจากโรงพยาบาลสตัว ลานบาท 6.01  7 8  9  10  
5.3.5 รายไดจากการวิจัย-บริการวิชาการ/สำนัก
บริการวิชาการ 

ลานบาท 14.65 25 35 45 55 

เปาประสงค 5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ (Smart People) 
5.4.1 รอยละการดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง   รอยละ - 60 65 70 75 
5.4.2 รอยละของการสรรหาบุคลากรท่ีสำเร็จ 

ตามแผนและงบประมาณ 
รอยละ - 60 65 70 75 

5.4.3 รอยละความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรครอบคลมุบุคลากรทุกประเภท 
และสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

รอยละ - 80 90 100 100 

เปาประสงค 5.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุพันธกิจมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลยัชั้นนำของเอเชีย  
(Smart Digital) 
5.5.1 จำนวนระบบสารสนเทศและฐานขอมูลกลาง

ท่ีสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนกัน
ภายในมหาวิทยาลัย 

จำนวน 5 5 5 5 5 

5.5.2 รอยละของระบบสารสนเทศท่ีขอมูลมีคณุภาพ
และไดมาตรฐาน 

จำนวน 30 40 60 80 100 

5.5.3 จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัล  จำนวน 1 1 2 3 4 
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เปาประสงค/ตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

  2565 2566 2567 2568 2569 
เปาประสงคท่ี 5.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสราง
นวัตกรรม (Smart Living) 
5.6.1 จำนวนระบบเครือขายคอมพิวเตอรครอบคลุม

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีความเร็วเครือขาย 
40/100 Gbps. ในระดับ Core backbone 
และ 10/25 ในระดับคณะ/หนวยงาน 

ระบบ 1 1 1 1 1 

5.6.2 จำนวนจุดใหบริการ Access Point (WIFI) 
ครอบคลมุพ้ืนท่ีการจัดการศึกษา 

จุด
ใหบริการ 

250 
จุด 

1,000 
จุด 

250 
จุด 

250 
จุด 

250 
จุด 

5.6.3 จำนวนระบบคอมพิวเตอรแมขายโดยใช
เทคโนโลยี Visualization (VM) 

Node 6 8 8 10 10 

5.6.4 จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยดาน 
ไซเบอรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระบบ 1 1 - - - 

5.6.5 จำนวนพ้ืนท่ีการใหบริการการเรยีนรู (Co-
working space)  

พ้ืนท่ี - 1  
 

2 
  

3 
 

4 
 

5.6.6 รอยละของพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งกลองวงจรปด พ้ืนท่ี 66 100 100 100 100 
5.6.7 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการดานอาคารสถานท่ี 
    (1) ระบบการพัฒนางานกองอาคาร 
    (2) ระบบการบรหิาร Store 
    (3) ระบบการเก็บขอมลูตางๆ ของกองอาคาร 

ระดับ - ระดับ 5 ระดับ5 ระดับ 5 ระดับ 5 

5.6.8 คะแนนการประเมิน UI Green metric ใน
ภาพรวมเพ่ิมข้ึน  

คะแนน รอผลเดือน
ธันวาคม 

7,700 
 

7,800 7,900 8,000 

 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
เปาประสงคท่ี 5.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารท่ีเปนเลิศและมธีรรมมาภิบาล (Smart Governance) 
5.1.1) พัฒนาระบบบริหารงานท่ีมุงเนนผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิ

ท่ีจะนำมหาวิทยาลัยสูความเปนเลศิ 
5.1.2) พัฒนาระบบบริหารงานท่ีมุงเนนธรรมภิบาล 

1) โครงการสัมมนาทบทวนแผนยทุธศาสตร 
2) โครงการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัต ิ
3) โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมีความยืดหยุน

เชิงโครงสรางตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั 
4) โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุมคาจาก

การบริหารงบประมาณ 
เปาประสงคท่ี 5.2 พัฒนาระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ Smart Finance 
5.2.1) พัฒนาขีดความสามารถทุกสวนงานในการบริหาร

จัดการงบประมาณท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ 
5.2.2) ยกระดับระบบการรับและการจายเงินใหมีประสิทธิภาพ

และโปรงใสโดยการนำเทคโนโลยมีาประยุกตใช 
5.2.3) ยกระดับระบบการจดัเตรียมขอมูลทางการเงินการคลัง

เพ่ือการตัดสินใจของฝายบริหาร โดยการนำเทคโนโลยี
มาประยุกตใช 

 5) โครงการ MSU Smart Finance 
- ปรับปรุงระบบพัสดุใหสอดคลองตอบโจทยกับความ

ตองการของผูใช  
- โครงการปรับปรุงกระบวนงานการรับและจายเงิน 
- โครงการปรับปรุงระบบการเงินการคลังเพ่ือรองรับนิสิต

ตางประเทศ 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
เปาประสงคท่ี 5.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม (Smart Assets) 
5.3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารทรัพยสินใหเกิดรายได 
5.3.2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการนวัตกรรม 
5.3.3) เพ่ิมขีดความสามารถในการลงทุนรูปแบบใหมภายใต

ระดับความเสี่ยงท่ีสมเหตสุมผล 

6) โครงการ MSU Smart Assets 
- สรางระเบียบใหรองรับการบริหารจัดการทรัพยสิน 
- โครงการสงเสรมิและพัฒนาพ้ืนท่ีนาสีนวล /นาดูน /บานเก้ิง 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและสรางรายไดเพ่ิม 
- โครงการความรวมมือการใชประโยชนจากนวัตกรรมกับ

ภาคเอกชน 
- การจดทะเบียนลงทุนผลงานนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม  
- โครงการศึกษาความเปนไปไดของ Business Model  

(ตั้งเปาจำนวนโครงการ Business Model ท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค) 

เปาประสงคท่ี 5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธภิาพ (Smart People) 
5.4.1) การปรับปรุงการวิเคราะหภาระงานบุคลากร

มหาวิทยาลยัท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
5.4.2) ปรับปรุงมาตรฐานและเพ่ิมชองทางการสรรหาบุคลากร

และการจางงานท่ีหลากหลาย/ยืดหยุน 
5.4.3) การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมี

มาตรฐาน 
5.4.4) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 

7) โครงการ MSU Smart People  
- โครงการวิเคราะหภาระงาน การเกลี่ยอัตรากำลัง การจดัสรร

อัตรากำลัง ใหเหมาะสมกับภารกิจและความจำเปนของ
หนวยงาน เพ่ือจัดทำแผนการจัดสรรอัตรากำลังรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

- โครงการเกษียณกอนกำหนดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
- โครงการจัดหาจัดจางบุคลากรภายนอก (Out source) 
- โครงการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) 
- การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ท่ีเก่ียวของกับ 

การสรรหาบุคลากรและการจางงาน เชน เพ่ิมชองทาง 
ในการสรรหาบุคลากรใหม ในสาขาท่ีจำเปนตอการพัฒนา
หรือการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  

- โครงการพัฒนาระบบการประเมนิท่ีสอดคลองกับทิศทาง
และเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

- แผนพัฒนาบุคลากรประจำป  
- โครงการสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพผูบรหิาร บุคลากร 

หลักสตูรระยะสั้น หัวขอ การพัฒนา Mind set และปลูก
จิตสำนึกรักองคกรเพ่ือนำพาองคกรสูความยั่งยืน 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือยกระดับคณุภาพ
การปฏิบัติงานและการใหบริการ หลักสตูรระยะสั้น หัวขอ 
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

- โครงการพัฒนาความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสาย
วิชาการ  

- โครงการพัฒนาความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน  

- โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการเขาสู Smart University 

- โครงการพัฒนาทักษะอาจารยเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
สมัยใหม 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
เปาประสงคท่ี 5.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย  
(Smart Digital) 
5.5.1) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลกลางของ

มหาวิทยาลยัใหเปนเอกภาพ สามารถบูรณาการรวมกัน 
(System Integration) ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

5.5.2) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของขอมูล 
5.5.3) พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

8) โครงการ MSU Smart Digital 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- โครงการพัฒนาระบบ ERP ของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
- โครงการปรับปรุงคุณภาพขอมูล/สารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมลูขนาด

ใหญ (Big Data) 
- โครงการสงเสรมิการใชระบบควบคุมอัตโนมตัิโดยใช

เทคโนโลยี Internet of thing (IoT) ภายในมหาวิทยาลยั 
- โครงการสงเสรมิสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดาน

ปญญาประดิษฐ (AI: Artificial Intelligence) 
- โครงการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการ

บริการทางการแพทย 
- โครงการสงเสรมิและพัฒนา Smart Farm 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลยั คณะ 

หนวยงานใหไดมาตรฐานสากล 
เปาประสงคท่ี 5.6 มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสรางนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล  
(Smart Living) 
5.6.1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัล 

(Digital) เพ่ือใหรองรับการเปน Smart University 
5.6.2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ

(Physical) ใหรองรับการเปน Smart University 
5.6.3) การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

- วางระบบ Access Point  ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีพักผอนตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถเช่ือมตอกับระบบเครือขาย
ของมหาวิทยาลัย และเปนการสนับสนุน การเรียนการสอน 
การวิจัย และการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีได  

- โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีการใหบริการการเรยีนรู (Co-working 
space) 

- โครงการอบรมใหความรูดาน Cyber Security 
- พัฒนาแอพลิเคช่ันเพ่ือวัดประสทิธิภาพของระบบการใหบริการ 
- พัฒนาแอปพลิเคช่ัน ระบบสาธารณูปโภคโครงสรางพ้ืนฐานให

สามารถกำกับติดตามขอมลูแบบศนูยกลาง เพ่ือแกไขปญหา
ไดทันทวงที 

- โครงการตดิตั้งมิเตอรไฟฟา และมิเตอรน้ำแบบเรยีลไทม 
-  การจัดการเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการดูแลพ้ืนท่ี

พักผอน ออกกำลังกาย และภมูิทัศนภายใตงบประมาณท่ี
ไดรับการจัดสรร   

- โครงการศึกษาดูงานการออกแบบพ้ืนท่ีเรียนรู การออกแบบ
สวนปรับปรุงภูมิทัศน 

- พัฒนาปรับปรุง ระบบรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจดัอัน 
มหาวิทยาลยัสีเขียว ตามมาตรฐานของการจัดอันดับ 
มหาวิทยาลยัสีเขียว (UI Green Metric) 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการสำคัญ 
- โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลยั 
- โครงการสงเสรมิรณรงคใชขยะรไีซเคลิภายในคณะ/หนวยงาน 
- โครงการบริหารจดัการการจราจรและการจอดรถภายใน

มหาวิทยาลยั 
- มีการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกภายในคณะหนวยงาน 
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สวนที่ 3 

 
 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา 
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กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 

    ผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางมีทิศทางที่ชัดเจนกับการเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของเอเชีย  ผานการกำหนด “แผนยุทธศาสตร” และแผนกลยุทธยอยตาง ๆ ควบคูไปกับการพัฒนาองคความรูดาน
การจัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดทำโครงการ การสรางนวัตกรรม ใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยการจัดโครงการ
สัมมนากับสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (1) โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมกับกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ประจำปงบประมาณ 2565 (2) โครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื ่อง  
“กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกับการกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อการวางแผนจัดทำแผนยุทธศาสตรในการ
กาวไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” และ (3) โครงการสัมมนาทบทวนและจัดทำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการ
ขับเคลื ่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู มหาวิทยาลัยชั ้นนำของเอเช ีย  เป นเวทีสำหรับการแลกเปลี ่ยนเรียนรู 
และแลกเปลี่ยนประสบการณในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 
 

      ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมีการติดตามและวิเคราะหปญหา และอุปสรรค
ตาง ๆ อยางสม่ำเสมอตามวงจร PDCA ซึ่งนำมาสูการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อปด Gap ตาง ๆ 
จึงเห็นพัฒนาการของกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามอยางชัดเจน 
 

     พ ัฒนากระบวนการว ิ เคราะหข อม ูลที ่จำเป นต อการจ ัดทำแผนพัฒนาการศ ึกษามหาวิทยาลัย  
ทั้งสภาพแวดลอมภายนอกโดยใชเทคนิคของ PESTLE Analysis  7S McKinSey  รวมทั้ง Voice of Customer และ
ขอมูลการดำเนินงานตาง ๆ และมีการพัฒนากระบวนการกำหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัผานการระดมสมอง และการรับ
ฟงความคิดเห็น 
 

     มีพัฒนาการของการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพื่อผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม  รวมทั ้งวิเคราะหผลเพื ่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาได และที ่นาสนใจคือ ผู รับผิดชอบยุทธศาสตร 
เกิดการเรียนรูในการกำหนดตัวชี้วัด เดิมกำหนดตัวชี้วัดเพื่อตอบ KPI ตามโจทยที่รัฐบาลกำหนดมา  ในปจจุบันตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรกำหนดข้ึนเพื่อตอบโจทยการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 
 

     พัฒนารูปแบบการถายทอดนโยบาย ยุทธศาสตรในรูปแบบตาง ๆ ที ่เหมาะสมกับกลุ มผู ร ับและ 
การนำไปใชผานสื่อตาง ๆ มีการเดินสายเชิงรุก โดยการลงตรวจเยี่ยมคณะ/หนวยงานโดยอธิการบดีและทีมบริหารใหแก
คณะ/หนวยงานตาง ๆ เพื่อแสดงใหบุคลากรทุกระดับเห็นวาผูบริหารใหความสำคัญในเร่ืองหลานี้ 
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     การมีสวนรวมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสรางการรับรูดานแผนพัฒนาการศึกษา โดยเชิญ
ผูบริหารระดับคณบดี รองคณบดี  ผูอำนวยการ หัวหนาภาควิชา ประธานหลักสูตร  อาจารยผูสอน หัวหนาฝาย  หัวหนา
กล ุ มงาน และหัวหน างาน เข ามาแสดงความคิดเห ็นและระดมสมองเพ ื ่อจ ัดทำแผนพัฒนาการศ ึกษา  และ 
เริ่มกระจายแผนปฏิบัติราชการเพื่อผลักดันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งพัฒนากระบวนการถายทอดสูการนำไป
ปฏิบัติ 
 
 

      พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน
ทุกเดือน ซึ่งในการติดตามและวิเคราะหผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร  โครงการ/กิจกรรมตามแผน  และระบบจัดเก็บที่สะดวก
และงายตอทั้งผูปฏิบัติและผูบริหาร และเร่ิมจัดเก็บเปนฐานขอมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569)  
                                                        ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 

 

79 

 
การถายทอดแผนสูการปฏิบัต ิ

 
      ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565  
ประกอบดวยยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 5 ดาน  โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรกำหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดที่จะใช
เปนคาเปาหมายหลักในการติดตามผลการดำเนินงานของยุทธศาสตรนั้น ๆ วามีการดำเนินการเปนไปตามแผนที่กำหนด
หรือไม ถามหาวิทยาลัยทำไดตามเปาหมายที่กำหนดไวภายใตแผน จะสงผลใหการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุ
วิสัยทัศนที่กำหนดไวภายใตแผนฉบับนี้ 
 การนำแผนสูการปฏิบัตินั้น หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัจะรับเอาแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยัฉบบันีไ้ป
เปนแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรระดับหนวยงาน และแผนปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับทิศทางของแผนพัฒนา  
มีผลงานระดับหนวยงานที่มีผลลัพธและตัวชี้วัดอันเปนผลจากการปฏิบัติงานที่จะสงผลใหเกิดการบรรลุผลตัวชี้วัดในระดับ
สถาบันที่กำหนดไว การนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติตองอาศัยกระบวนการติดตามการดำเนินงานภายใตแผนพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรม โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและวิเคราะหผลการดำเนินงาน ตรวจสอบ
ผลงานตามคาเปาหมายที่กำหนดภายใตแผนพัฒนาอยางสม่ำเสมอ และมีกระบวนการปรับปรุงยุทธศาสตร ประเด็น
ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย หรือตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนไปเปนประจำทุกป เพื่อใหองคกร
สามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีทิศทาง โดยมีระบบการควบคุมติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   การจัดทำแผนการดำเนินงานระดับคณะ/หนวยงาน 
    จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที ่เปนเลิศ 
(EdPEx) ในการบริหารองคกร หนวยงานในมหาวิทยาลัยทุกหนวยงานจะตองจัดทำแผนการดำเนินงาน กลยุทธ และ
ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดเปาหมายและตรวจสอบผลการดำเนินงานของหนวยงาน หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจะกำหนด
ตัวชี้วัดจากงานตามภารกิจและโครงการตามยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาของหนวยงาน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกลาวจะมี
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและตัวชี้วัดในระดับสถาบัน ซึ่งการดำเนินที่บรรลุผลการดำเนินงานตามแผนของ
หนวยงานจะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับสถาบันภายใตแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ 
 

   การจัดทำคำของบประมาณประจำป 
    ในแตละปงบประมาณ หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะตองจัดทำคำของบประมาณแยก
ตามแผนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของหนวย โดยภายใตคำของบประมาณจะ 
มีงานตามภารกิจ และโครงการตามยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา โดยคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป จะ
พิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนและเหมาะสม เพื่อใหหนวยงานดังกลาวสามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาหนวยงาน และสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใตแผนงานที่กำหนด 
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   การจัดทำโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหนวยงานและแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัย 
    คณะ/หนวยงานทุกหนวยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีสวนสำคัญอยางยิ่งในการ
กำหนดวาแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยที ่กำหนดไวจะบรรลุวิส ัยทัศนได โดยการจัดทำกิจกรรม โครงการ  
การดำเนินงานที่สรางประโยชนสอดคลองกับตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาภายใตแผนการบริหารจัดการในการออกแบบโครงการ 
การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา การกำหนดเปาหมายที่ทาทายและทุมเทกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติงาน จะสงผล
ใหเกิดผลงานอันเปนที่ประจักษเชือ่มโยงกับเปาหมายตัวชี้วดัที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม งาน 
หรือโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดภายใตแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยแตละหนวยงานอาจจะทำหนาที่ทั้งเปน 
“หนวยปฏิบัติงาน” หรือเปนหนวยงานกลางที่สนับสนุน ติดตาม และกำหนดแนวทางสงเสริมการสรางสรรผลงานในฐานะ 
“หนวยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัด” 

 

  การกำหนดผูบริหารที่รับผดิชอบตัวชี้วัด 
    ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ไดมีการกำหนดผูบริหารระดับรองอธิการบดีผู มีหนาที่
รับผิดชอบตอการดำเนินงานอันจะสงผลใหประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวภายใตแผนบรรลุผล รองอธิการบดีจะทำหนาที่
ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัดและหนวยรวมปฏิบตัิงานอันจะมีผลตอการบรรลุ
เปาหมายตัวชี้วัดที่กำหนดภายใตแผน โดยรองอธิการบดีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจะรายงานผลการการดำเนินงานในประเด็น
ยุทธศาสตรที่รับผิดชอบตออธิการบดี รวบรวมผลงานภายใตแผนเพื่อเสนอตออธิการบดี เพื่อจัดทำรายงานเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 
 

  การรายงานผลการดำเนินงานตอมหาวิทยาลัย 
    ในแตละปงบประมาณ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจะตองรายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุก
เดือน ผานระบบบริหารยุทธศาสตร และกองแผนงานสรุปและและรายงานผลการดำเนินงาน โดยรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัยในรอบ  6  และ 12 เดือน โดยรายงานความสอดคลองของกิจกรรมที่มีผลตอ
ตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของทั้งในฐานะหนวยปฏิบัติงานหรือหนวยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
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กระบวนการติดตามและประเมินผลแผน 
 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดกำหนดใหคณะ/หนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย  และกำหนดใหจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนการขับเคลื่อนใหการ
ดำเนินงานในดานตาง ๆ เปนไปตามวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goal) ของแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัย ไดมีการกำกับติดตาม  และไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทำหนาที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ 
เสนอแนวทางปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวและนำเสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตอมหาวิทยาลัย ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จึงเปนการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเสนอตอผูบริหารและผูรับผิดชอบภารกิจดานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถนำขอมูลมาใชประกอบการวางแผน/ปรับแผนการ
ดำเนินงานใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไปโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1. เพื่อติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 
  2. เพื่อติดตามและควบคุมผลการดำเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 
ของหนวยงานที่กำหนดไว 
  3. เพื่อประเมินผลการดำเนนิงานของหนวยงานใหเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 
 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2565-2569)   
ฉบับปรุงปรุงกันยายน  2565 มุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดำเนินงาน ไดกำหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้ 
 

     ระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม
ยุทธศาสตร  เปาหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนดไวในแผนฯ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และสิ้นปงบประมาณ เพื่อนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะทบทวน/ ปรับปรุงกลยุทธใหเหมาะสม และมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน  เพื่อนำไปสูการ
วางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยในระยะตอไป 

 

      ระดับคณะ/หนวยงาน  มกีารติดตามประเมนิผล ดงันี ้
    1. คณะ/หนวยงานจัดทำแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรระยะกลางโดยตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย  มีการกำกับติดตามประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปเพื่อรายงานผลตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หนวยงาน 
    2. คณะ/หนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป  เปนการแปลงยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติ 
ในระดับคณะ/หนวยงาน  และมีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการโดยผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงานเปนผูลงนาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี การกำกับติดตามมีการรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคามทุกเดือน  (www.kpi.msu.ac.th) ในการประเมินผลมหาวิทยาลัยแตงตั ้งคณะกรรมการประเมินตรวจ
ประเมินคณะ/หนวยงานทุกสิ้นปงบประมาณ 
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    3.  ระดับบุคคล มีการจัดทำแบบขอตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of 
Reference : TOR) โดยมีการกำหนดใหนำตัวชี ้วัดในแผนปฏิบัติราชการในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับคณะ/
หนวยงานมากำหนดเปนตัวชีว้ัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล   
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ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติราชการ                 
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