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คํานํา

 แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ฉบับน้ี 
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแผนในการบริหารและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใน 5 ปขางหนา 
ซึ่งแผนดังกลาวเกิดจากการประมวลผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารงานและการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 รายงานผล
การติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) 
ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะหสถานการณแวดลอมการบริหารกิจการมหาวิทยาลยัในศตวรรษ
ที่ 21 บริบทใหมของโลก อาทิ การเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การเพิ่มขึ้น
ของประชากรโลก ความม่ันคงดานทรัพยากรอาหาร พลังงาน นํา และการเปล่ียนแปลงภูมิ
อากาศ ปจจัยแวดลอมท่ีมผีลกระทบ เปนตน นอกจากนีย้งัไดรับฟงความคิดเหน็จากประชาคม
และ ภาคสวนตางๆ 5 กลุม เพื่อนําขอคิดเห็นเสนอแนะมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว
ในชวงเดือนสิงหาคม 2558 ถงึเดือนมนีาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 
2559 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559 วันท่ี 
18 มีนาคม 2559
 แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้น
ฐานของมหาวิทยาลัย สวนที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม สวนที่ 3 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564 
สวนที่ 4 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และสวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
 มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ จะเปนเสมือนเข็มทิศ 
ช้ีแนวทางท่ีชัดเจนท่ีจะรวมพลังนําไปสูการพัฒนาและขับเคล่ือนใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีพึง
ปรารถนาตอไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม





แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564      
ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหขอมูลตามภารกิจและ ผลการดําเนินงานท่ีผานมา
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะหกรอบ ทิศทางและ
นโยบายประเทศในดานตางๆ เชน การเกิดประชาคมอาเซียน การเพ่ิมข้ึนของประชากร
โลก ความมั่นคงดานทรัพยากรอาหาร นํา พลังงาน และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร ปจจัยทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2574) ยทุธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซยีนในป 2558 ของประเทศไทย นโยบาย
และยทุธศาสตรการวิจยัของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
นโยบายรัฐบาล ตลอดจนการรับฟงความคิดเหน็ของบุคลากรทุกหนวยงาน ภายใตโครงการตรวจ
เยื่ยมหนวยงาน เพื่อกําหนดแผนและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบาย
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564   
 แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564     
ไดกําหนดเปาหมายเปน “มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสงัคม” และเปนมหาวิทยาลยัท่ีมอัีตลกัษณ มคุีณภาพ
มาตรฐาน ความเปนเลิศ ตอบสนองความตองการและมีบทบาทในการชี้นําเตือนสติของสังคม 
เปนท่ียอมรับของสังคมในระดับทองถิ่นและภูมิภาค เปนองคกรท่ีสรางองคความรูตามพันธ
กิจสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสรางสรรค ซ่ึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรรวมท้ังส้ิน 7 
ยุทธศาสตร 10 เปาประสงค โดยมุงเนนประเด็นสําคัญดานตางๆ ดังตอไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบณัฑิตท่ีมคุีณภาพ เปาประสงคท่ี 1 เปนสถาบนัท่ี
มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถดานวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 เปาประสงคท่ี 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูพิการ ผูมีความสามารถ
พิเศษ บุคลากรประจําการ และประชาชนทั่วไป
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 พัฒนาครู คณาจารยและบคุลากรให มคุีณภาพ เปาประสงค
ที่ 1 คณาจารย และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง เปาประสงคที่ 2 พัฒนาครู และสงเสริมวิทยฐานะครู ใหมีคุณภาพรวม
กับภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยใหมคุีณภาพและมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี 1 เปนมหาวิทยาลยัท่ีสรางองคความรูและใชการวิจัยเปนฐานในการดําเนนิงาน    
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาทองถิ่น และสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาทองถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปาประสงคท่ี 1 นําองคความรู และนวัตกรรมจากการวิจัย ไปใหบริการวิชาการ
แกชุมชนและสังคม เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน เปาประสงคที่ 2 เปนคลังปญญาและ
แหลงเรียนรูของทองถิ่น และสังคม ในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปาประสงคที่ 1 เปนแบบอยาง และเปน
แหลงเรียนรูดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ อนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
อยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก เปาประสงคท่ี 1 
มีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตร ภาคบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานประกอบการและศิษยเกา 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีสูการกํากับดูแลตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ เปาประสงคท่ี 1 มรีะบบบริหารจัดการภายในองคกรท่ีมคุีณภาพ และมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
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1

ปณิธาน ปรัชญา คานิยม อัตลักษณ เอกลักษณ วิสัยทัศน 
พันธกิจ วัตถุประสงค เปาประสงค แลประเด็นยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

ปณิธาน 
วิชาการเปนเลิศ  

ประเสริฐคุณธรรม  
นําชุมชนพัฒนา

ปรัชญา

พัฒนาบัณฑิตใหมีความรู  
คูคุณธรรม นําชุมชนพัฒนา
ใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน

คานิยม

สรางสังคมแหงการเรียนรู
เชิดชูคุณธรรม

นําอยางมีวิสัยทัศน
เนนผลลัพธที่มีคุณคา



แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

2

อัตลักษณ 
(Identity) 
นักศึกษา

ภาษาไทย : “พรอมทํางาน จิตบริการ 
สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ”
ภาษาอังกฤษ (RMU) : 
“Ready to work with Mind 
of service, Unity and 
responsibility”
R : Ready to work
M : Mind of service
U : Unity and responsibility

ภาษาไทย : “เปนแหลงเสริม
สรางภูมิปญญาเพื่อแผนดิน”
ภาษาอังกฤษ : “A Source 
of Wisdom for the Land”

เอกลักษณ (Uniqueness) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิสัยทัศน
(Vision)

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาทองถิ่น และสังคม

 

 
 2. หนา 2 ใตวิสัยทัศน 

 
 3. หนา 4 ใตพันธกิจ 

วิสัยทัศน
(Vision)

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาทองถิ่น และสังคม
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คํานิยามวิสัยทัศน (Defi nitions of Visions)
 2.1 มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาและปรับปรุง       
ขีดความสามารถตามพันธกิจองคการอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับภาคี
เครือขายท้ังในและตางประเทศ เพ่ือนาํไปสูการถายทอด การตอยอดองคความรูและสรางสรรค
ผลงานสูแนวปฏิบัติ ที่ดีมีประสิทธิภาพ (Best Practices) เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม 
 2.2 มหาวิทยาลัยคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยท่ีดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันอยางมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับระดับสากล ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลอง
กับความตองการของทองถิน่และภมูภิาค พัฒนาบคุลากรท้ังสายวิชาการและสายสนบัสนนุให
มีคุณภาพและมาตรฐานการทํางาน สรางองคความรูใหมีมาตรฐานเพ่ือบริการสังคมอยาง
ตอเนือ่ง เปนผูนาํและเปนแบบอยางในการทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม อนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 2.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยท่ีนอมนําแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักยึดในการทํางานเพ่ือความม่ันคง และความยั่งยืน
ของการพัฒนาตาม พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบความพอเพียง 3 ดาน คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว และบนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข คือ ความรู
และคุณธรรม 
 2.4 พัฒนาทองถิ่นและสังคม หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่พึงของสังคมที่นํา
องคความรู นวัตกรรม มาใหบริการทางวิชาการรวมกับภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศใน
การเสริมสราง ความเขมแข็งใหชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียนและภาคีเครือขาย เพ่ือสราง
พลเมืองและพลโลกที่ดี มีคุณภาพ

 

 
ฉบับได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วันท่ี มีนาคม

 

3 

 
 
คาํนิยามวิสยัทัศน์ (Definitions of Visions) 

2.1 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาและปรับปรุง
ขีดความสามารถตามพันธกิจองค์การอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายท้ังใน
และต่างประเทศ เพื่อนําไปสู่การถ่ายทอด การต่อยอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานสู่แนวปฏิบัติ ที่ดีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  

2.2 มหาวิทยาลัยคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอย่างมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน
และภูมิภาค พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการทํางาน สร้าง
องค์ความรู้ให้มีมาตรฐานเพ่ือบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่น้อมนําแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักยึดในการทํางานเพือ่ความมั่นคง และความย่ังยืนของการพัฒนาตาม พันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบความพอเพียง ด้าน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และบนพ้ืนฐาน เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม  

2.4 พัฒนาท้องถ่ินและสังคม หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึงของสังคมท่ีนําองค์ความรู้
นวัตกรรม มาให้บริการทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน ท้องถ่ิน ภูมภิาคอาเซียนและภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างพลเมืองและพลโลกท่ีดี มีคณุภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน    
และสังคม

วิสัยทัศน์

(Vision)
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พันธกิจ
(Missions)
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพัน
ตอทองถิ่น อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทัน
การเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับ
แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
 2. ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของ
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาสากล และสงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมา
จากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
 3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
 4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง
ทองถิ่นให มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
 5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
 6. ประสานความรวมมอืและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัย
ใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึง
การแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

 

 
 2. หนา 2 ใตวิสัยทัศน 

 
 3. หนา 4 ใตพันธกิจ 

 8. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ใหมีประสิทธิภาพสูการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนา
อยางยั่งยืน
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วัตถุประสงค 
(Objectives)

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรูความสามารถ
และทักษะ ในระดับมาตรฐานสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูพิการ ผูมีความ
สามารถพิเศษ บุคลากรประจําการ และประชาชนทั่วไป 
 3. เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพชั้นสูง
 4. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีสรางองคความรูและนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน
และเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาการเรียนการสอน  
พัฒนาทองถิน่และภมูภิาคท้ังภาครัฐและเอกชน  นาํไปสูการสนบัสนนุการแขงขนัของประเทศ
ไดอยางเขมแข็ง
 5. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และทาํนบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนยีมประเพณไีทย 
บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
 6. เพ่ือใหบริการวิชาการแกสงัคมและทองถิน่ เพ่ือนาํไปสูการจัดการตนเองของชุมชน
อยางยั่งยืน
 7. เพ่ือใหมีความรวมมือท้ังในและตางประเทศ กับหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานประกอบการ 
และศิษยเกา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางยั่งยืน
 8. เพ่ือใหมีระบบการดําเนินงานภายในท่ีมีคุณภาพดานการบริหารจัดการภายใน
องคกรการควบคุมคุณภาพภายใน การจัดการดานทรัพยากร และสิง่สนบัสนนุการเรียนรู และ

 
4. หนา 5 ใตวตัถุประสงค 

 
5. ใต หนา 19 

การจัดการดานสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของบุคลากรท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 
เอ้ือตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
สังคมอยางมีคุณภาพ 
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เปาประสงค 
(Goals)

  1. เปนสถาบันท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ี มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถดาน
วิชาการ มคุีณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณบณัฑิตท่ีพึงประสงค และ มทัีกษะในการประกอบ
อาชีพ และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
 2. ขยายโอกาสทางการศกึษาใหแกผูพกิาร ผูมคีวามสามารถพเิศษ บุคลากรประจาํการ 
และประชาชนทั่วไป
 3. คณาจารย และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
 4. พัฒนาครู และสงเสริมวิทยฐานะครู ใหมีคุณภาพรวมกับภาคีเครือขายอยาง
ตอเนื่อง
 5. เปนมหาวิทยาลัยท่ีสรางองคความรูและใชการวิจัยเปนฐานในการดําเนินงาน 
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาทองถิ่น และสังคม
 6. นําองคความรู และนวัตกรรมจากการวิจัยไปใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน
 7. เปนคลังปญญาและแหลงเรียนรูของทองถ่ิน และสังคม ในการพัฒนาชุมชนให
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 8. เปนแบบอยาง และเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 9. มีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถานประกอบการ
และศิษยเกา ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม
 10. มีระบบบริหารจัดการภายในองคกรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 

ฉบับได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วันท่ี มีนาคม
 

6 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี พ ศ  

 
 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลติบัณฑิตท่ี มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มี
คณุธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ มีทักษะในการประกอบอาชีพ
และการเรยีนรู้ในศตวรรษที่

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พกิาร ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจาํการ และ
ประชาชนทัว่ไป 

คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาครู และส่งเสรมิวิทยฐานะครู ให้มีคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
เป็นมหาวทิยาลัยท่ีสร้างองค์ความรูแ้ละใชก้ารวจิัยเป็นฐานในการดาํเนินงาน เพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยสีมัยใหม่ในการพัฒนาท้องถ่ิน และสังคม
นําองค์ความรู้ และนวตักรรมจากการวิจยัไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรยีนรู้ของท้องถ่ิน และสังคม ในการพฒันาชุมชนให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งเรยีนรูด้้านการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มีความรว่มมือระหว่างมหาวทิยาลัย และหนว่ยงานภาครฐั ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม

ภาคเกษตร ภาคบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานประกอบการและศษิย์เก่า ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม

มีระบบบริหารจัดการภายในองคก์รที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
  

เป้าประสงค์ (Goals)
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues)

 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 2. พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรให มีคุณภาพ
 3. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
 4. พัฒนาทองถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. สงเสริมสนบัสนนุการทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  อนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติ 
   สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 6. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 
ในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสูการกํากับดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
ฉบับได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังที่ วนัท่ี มีนาคม

 

7 

 
  

การผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้ มีคณุภาพ
พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจยัให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
พัฒนาท้องถ่ินและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมภิาคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
พัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีดีสู่การกํากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 

 
ฉบับได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วันท่ี มีนาคม
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การผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้ มีคณุภาพ
พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจยัให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
พัฒนาท้องถ่ินและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ส่งเสรมิสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สร้างความรว่มมือกบัภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมภิาคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีสู่การกํากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 

 
ฉบับได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังที่ วนัท่ี มีนาคม
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การผลติบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ
พัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรให้ มีคณุภาพ
พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจยัให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
พัฒนาท้องถ่ินและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมภิาคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีสู่การกํากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
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แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Strategic Map)
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน 5 ป ขางหนาได
จัดทําขึ้นในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) รูปที่ 1 โดยจําแนกเปน 4 มิติ 
ไดแก มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร
และการเรียนรู รูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) รูปที่ 2 โดยจําแนกตามหลัก 
Balanced Scorecard (BSC) ไดแก มุมมองดานผูรับบริการ (Customer Perspective; C) 
มุมมองดานการดําเนินการภายใน (Internal Perspective; I) มุมมองดานการเงิน (Financial 
Perspective; F) และมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนาการ (Learning and Growth; L) 
ดังตอไปนี้
 1. แผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) ตามหลัก 4 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
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มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม

แผนท่ียทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Strategic Map) 

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

มมุมองด้านการเงิน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ ดังต่อไปนี้

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

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่พัฒนาท้องถ่ินและสังคม 

มิติประสทิธิผล
ตาม

ยุทธศาสตร์ 

          

มิติคุณภาพ

การผลิต
บัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ 

พัฒนาครู 
คณาจารย์

และบุคลากร
ให้มีคุณภาพ 

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

พัฒนาท้องถิ่น
และสังคมตาม
แนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

สร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสังคม ใน
ภูมิภาคอาเซียน และ
ภมูิภาคอื่นๆ ของโลก

พฒันาระบบ
บริหารจัดการท่ี
ดีสู่การกํากับ

ดูแลตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้หลักสูตรจัด

กิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQF 

สนับสนุนให้
หลักสูตร จัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
และภูมิภาค 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

บุคลากรเพื่อความ
สมดุลย์ของชีวิตและ

การทํางาน 

 พัฒนางาน
การบริหาร
องค์กรบน
ฐานการ

วิจัย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา
ในการบริหาร

จัดการ 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการท่ี

มีคุณภาพ 

พฒันาระบบ
การพัฒนา 

บุคลากรให้มี
คุณภาพ 

แผนท่ียทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Strategic Map) 

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

มมุมองด้านการเงิน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ ดังต่อไปนี้

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

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่พัฒนาท้องถ่ินและสังคม 

มิติประสทิธิผล
ตาม

ยุทธศาสตร์

มิติคุณภาพ 

 

 

 

 

         

การผลิต
บัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ 

พัฒนาครู 
คณาจารย์

และบุคลากร
ให้มีคุณภาพ 

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

พัฒนาท้องถิ่น
และสังคมตาม
แนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

สร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสังคม ใน
ภูมิภาคอาเซียน และ
ภมูิภาคอื่นๆ ของโลก

พฒันาระบบ
บริหารจัดการท่ี
ดีสู่การกํากับ

ดูแลตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้หลักสูตรจัด

กิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQF 

สนับสนุนให้
หลักสูตร จัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
และภูมิภาค 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

บุคลากรเพื่อความ
สมดุลย์ของชีวิตและ

การทํางาน 

 พัฒนางาน
การบริหาร
องค์กรบน
ฐานการ

วิจัย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา
ในการบริหาร

จัดการ 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการท่ี

มีคุณภาพ 

พฒันาระบบ
การพัฒนา 

บุคลากรให้มี
คุณภาพ 

 

 
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วันท่ี มีนาคม
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มิติ
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

         

มิติการพัฒนา
องค์กรและ
การเรียนรู้

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

ส่งเสริมการ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีศักยภาพ

สอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้มี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ

จัดการความรูเ้พื่อ
การบริการ
วิชาการ 

พฒันาระบบให้
คําปรึกษา/แนะ
แนว และพัฒนา
นกัศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล 
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อนําใช้ในการอ้างอิง 
(Citation) ผลงานวิจัย 

พัฒนา และ
ส่งเสริมการใช้
ระบบความ

ปลอดภัยและ
การจราจรให้มี
ประสิทธิภาพ 

สร้างและ
พัฒนาความ
ร่วมมือและ
ข้อตกลง
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ตามหลกัธรรมาภิ
บาล และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

อย่างเป็น
รูปธรรม 

พัฒนา
คุณภาพ

งานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์
ความรู้ใน

การ
พัฒนาการ
เรียนการ

สอน 

พฒันาและ
สนับสนุน

ความ
ร่วมมือกับ
นกัวิจัยใน

ต่างประเทศ

พัฒนา
และ

ปรับปรุง
โครงสร้า
งพื้นฐาน

การ
บริหาร
จัดการ 

สร้างเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาให้เกิด
กระบวนการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

ส่งเสริมการ
สร้างความ
ร่วมมือเพื่อ
พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วันท่ี มีนาคม
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มิติ
ประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนา
องค์กรและ
การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

         

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

ส่งเสริมการ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีศักยภาพ

สอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้มี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ

จัดการความรูเ้พื่อ
การบริการ
วิชาการ 

พฒันาระบบให้
คําปรึกษา/แนะ
แนว และพัฒนา
นกัศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล 
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อนําใช้ในการอ้างอิง 
(Citation) ผลงานวิจัย 

พัฒนา และ
ส่งเสริมการใช้
ระบบความ

ปลอดภัยและ
การจราจรให้มี
ประสิทธิภาพ 

สร้างและ
พัฒนาความ
ร่วมมือและ
ข้อตกลง
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ตามหลกัธรรมาภิ
บาล และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

อย่างเป็น
รูปธรรม 

พัฒนา
คุณภาพ

งานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์
ความรู้ใน

การ
พัฒนาการ
เรียนการ

สอน 

พฒันาและ
สนับสนุน

ความ
ร่วมมือกับ
นกัวิจัยใน

ต่างประเทศ

พัฒนา
และ

ปรับปรุง
โครงสร้า
งพื้นฐาน

การ
บริหาร
จัดการ 

สร้างเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาให้เกิด
กระบวนการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

ส่งเสริมการ
สร้างความ
ร่วมมือเพื่อ
พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

รูปที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) ตามหลัก 4 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
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2. แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

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

 
 

 

6.2 แผนที่ยทุธศาสตร ์(Strategic Map) ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC)  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”

ผู้รับบริการ
(Customer 

Perspective; C)

  

การดําเนนิการ
ภายใน 
(Internal 

Perspective; I) 
 

  

การเงิน 
(Financial 

Perspective; F) 

  

การเรียนรู้และ
พัฒนาการ 

(Learning and 
Growth; L) 

  

 

สนับสนุนให้หลกัสูตร 
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นและภูมิภาค 

พัฒนาระบบ
กลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายในให้มี

ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรเพื่อ
ความสมดุลย์ของชีวิต

และการทํางาน 

บัณฑิตมีงานทําตรงสาขา 
นายจ้างพึงพอใจในการใช้

บัณฑิต 

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ การวิจัย 
บริการวชิาการ ศิลปะและ

สิ่งแวดล้อม

เป็นมหาวทิยาลัย
ที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี 

ได้รับการยอมรบัใน
ระดับสากล 

เป็นมหาวทิยาลัยที่มีภาพลักษณ์และมี
ชื่อเสียงในการพัฒนาท้องถิ่น 

พฒันาระบบ
ฐานข้อมูลการ

จัดการความรู้เพื่อ
การบริการวิชาการ 

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

สร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือและข้อตกลง
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐ 

การพัฒนา
ระบบ

สารสนเทศ
เพื่อบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพ

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
ระบบประกัน

คุณภาพ
การศึกษาในการ
บริหารจัดการ

พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์

ความรู้ในการ
พฒันาการเรียน

การสอน 

พฒันาและ
สนับสนนุความ

ร่วมมือกับนักวิจัย
ในต่างประเทศ 

พฒันาและ
ปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการ 

ส่งเสริมให้มีระบบ
การจูงใจบุคลากรใน
การผลิตผลงานทาง

วิชาการ

ส่งเสริมให้มีการพฒันา
หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้อง

กับตลาดแรงงาน 

สง่เสริม/สนับสนุนการสร้างความร่วมมือการทํางานร่วมกับ
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน เป็นภาคหีุน้ส่วนในการทําวจิัย 

การบริการวิชาการ และวิชาชพีแกชุ่มชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรทุกด้านร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 

พฒันา
งานการ
บริหาร

องค์กรบน
ฐานการ

วิจัย

ส่งเสริม
สนับสนนุให้
หลักสูตรจัด
กิจกรรมตาม

เกณฑ์
มาตรฐาน TQF 

ส่งเสริมการ
พัฒนานกัศึกษา
ให้มีศักยภาพ

สอบตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
วิชาชีพ

ส่งเสริมและพฒันา
หลักสูตร การผลติครู
และบคุลากรทางการ
ศึกษาให้ได้มาตรฐาน

วิชาการและ
มาตรฐานวชิาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 เปาประสงค : 1 เปนสถาบันท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ี มีคุณภาพ มีความรู 
ความสามารถดานวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 เปาประสงค : 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูพิการ ผูมีความสามารถพิเศษ 
บุคลากรประจําการ และประชาชนทั่วไป

กลยุทธ (Strategies)
 1. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีประสิทธิภาพ
 2. สนบัสนนุใหมีระบบกลไกการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ และ/หรือภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี
 3. สงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
 4. สงเสริมใหนักศึกษาเขาทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  
 5. สงเสริมนกัศึกษาเขารวมประกวด/แขงขนัดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
 6. สนับสนุนใหหลักสูตรและคณะ จัดกิจกรรมสงเสริมการเปนพลเมืองดี 
มีประชาธิปไตย
 7. พัฒนาระบบและกลไก แนะแนว การรับนักศึกษาตางชาติ
 8. สงเสริมการใหอาจารยชาวตางชาติ อาสาสมคัร เปนอาจารยประจําหรือผูเชีย่วชาญ
 9. สนับสนุนใหหลักสูตร จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและภูมิภาค 
 10. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีความรวมมือกับภาคีเครือขาย
ในประเทศและ/หรือตางประเทศ เพื่อฝกบัณฑิตนักปฏิบัติ
 11. สงเสริมการเขียนบทความวิจัย / บทความวิชาการ
 12. สงเสริมสนับสนุนใหหลักสูตรจัดกิจกรรมตามเกณฑมาตรฐาน TQF
 13. พัฒนาระบบใหคําปรึกษา/แนะแนว และพัฒนานักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
 14. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสมัครงานและการแนะแนวอาชีพจัดทํา
 15. พัฒนาระบบฐานขอมูล และการแนะแนวการหางานทํา
 16. สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน
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ตวัชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนบั 2560 2561 2562 2563 2564
1. ระดับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. 

คะแนน 3 3 4 4 5 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความ 
สามารถด้านภาษา ต่างประเทศตาม  
สกอ. กําหนด (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาในประเทศอาเซียน) 

ร้อยละ 75 79 83 87 90

3. รอ้ยละของหลักสูตรที่ได้รบัการ
รบัรองจากสถาบันวิชาชีพ  

ร้อยละ 100 100 100 100 100

4. สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ต่อนักศึกษาด้านสังคมศาสตร ์

ร้อยละ 30:70 33:67 35:65 38:62 40:60

5. จาํนวนหลักสูตรที่จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านระบบ blended-
learning online e-learning 

หลักสูตร 5 10 15 20 25

6. รอ้ยละของนักศึกษาที่สอบผา่น
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   

ร้อยละ 80 80 80 80 80

7. จาํนวนนักศึกษาหรือศิษยเ์ก่าท่ี
ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรอืรางวัล ทางวิชาการ 
หรอืด้านอ่ืนๆในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 

คน 16 17 18 19 20

8. จาํนวนผู้พิการที่ได้รบัการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

คน 40
 

45
 

50
 

55 
 

60
 

9. ร้อยละผู้มคีวามสามารถพิเศษที่
ได้รบัการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 62 64 66 68 70

10. จาํนวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ที่ได้รบัการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

คน 600 650 700 750 800

 

ฉบับได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม  คร้ังท่ี 3/2559 วันท่ี  18 มีนาคม 2559 
 

2 แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

ตวัชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนบั 2560 2561 2562 2563 2564
11. จํานวนหลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับต่างชาติ 

หลักสูตร 1 2 3 4 5 

12. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทํากิจกรรมใน
ระหว่างเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ) 

ร้อยละ 50 60 70 80 90

13. ร้อยละของ นักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแผน ข การค้นคว้าอิสระ 
(IS) ทีม่ีผลงานตีพิมพ์/ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 50 60 70 80 90

14.ร้อยละของนักศกึษาที่สําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 80 85 90 93 95

15.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 75 79 83 87 90

16. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําตรงสาขาวิชา ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 60 62 64 66 68

17.ร้อยละความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ร้อยละ 86 87 88 89 90
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนบั 2560 2561 2562 2563 2564 
รอ้ยละของหลักสูตรที่จดัการ

เรียนรู้ทีเ่น้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ มีการฝกึปฏิบัติ ทํากิจกรรมใน
ระหว่างเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ

ร้อยละ

ร้อยละของ นักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแผน ข การค้นคว้าอิสระ
ทีม่ผีลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ

รอ้ยละของนักศกึษาที่สําเร็จ
การศกึษาภายในระยะเวลาที่กาํหนด

ร้อยละ

รอ้ยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา ปี

ร้อยละ

รอ้ยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําตรงสาขาวิชา ที่สาํเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

ร้อยละความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนบั 2560 2561 2562 2563 2564
1. ระดับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. 

คะแนน 3 3 4 4 5 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความ 
สามารถด้านภาษา ต่างประเทศตาม  
สกอ. กําหนด (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาในประเทศอาเซียน) 

ร้อยละ 75 79 83 87 90

3. รอ้ยละของหลักสูตรที่ได้รบัการ
รบัรองจากสถาบันวิชาชีพ  

ร้อยละ 100 100 100 100 100

4. สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ต่อนักศึกษาด้านสังคมศาสตร ์

ร้อยละ 30:70 33:67 35:65 38:62 40:60

5. จาํนวนหลักสูตรที่จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านระบบ blended-
learning online e-learning 

หลักสูตร 5 10 15 20 25

6. รอ้ยละของนักศึกษาที่สอบผา่น
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   

ร้อยละ 80 80 80 80 80

7. จาํนวนนักศึกษาหรือศิษยเ์ก่าท่ี
ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรอืรางวัล ทางวิชาการ 
หรอืด้านอ่ืนๆในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 

คน 16 17 18 19 20

8. จาํนวนผู้พิการที่ได้รบัการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

คน 40
 

45
 

50
 

55 
 

60
 

9. ร้อยละผู้มคีวามสามารถพิเศษที่
ได้รบัการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 62 64 66 68 70

10. จาํนวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ที่ได้รบัการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

คน 600 650 700 750 800

 

ฉบับได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม  คร้ังท่ี 3/2559 วันท่ี  18 มีนาคม 2559 
 

2 แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

ตวัชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนบั 2560 2561 2562 2563 2564
11. จํานวนหลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับต่างชาติ 

หลักสูตร 1 2 3 4 5 

12. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ (มีการฝกึปฏิบัติ ทาํกิจกรรมใน
ระหว่างเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ) 

ร้อยละ 50 60 70 80 90

13. ร้อยละของ นักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแผน ข การค้นคว้าอิสระ 
(IS) ทีม่ีผลงานตีพิมพ์/ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 50 60 70 80 90

14.ร้อยละของนักศกึษาที่สําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 80 85 90 93 95

15.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 75 79 83 87 90

16. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําตรงสาขาวิชา ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 60 62 64 66 68

17.ร้อยละความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ร้อยละ 86 87 88 89 90
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรใหมีคุณภาพ

 เปาประสงค : 1 คณาจารย และบคุลากรมคุีณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ 
และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 เปาประสงค : 2 พัฒนาครู และสงเสริมวิทยฐานะครู ใหมีคุณภาพรวมกับภาคี
เครือขายอยางตอเนื่อง

กลยุทธ (Strategies)
 1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
 2. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นตามความตองการของ
มหาวิทยาลัย
 3. สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ของอาจารยอยางตอเนื่อง
 4. สงเสริมใหมีระบบการจูงใจบุคลากรใน การผลิตผลงานทางวิชาการ
 5. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบคุลากรเพ่ือความสมดุลยของชีวิตและการทํางาน
 6. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยฯ
 7. ทบทวนและปรับปรุงระบบคาตอบแทน/สวัสดิการท่ีมคีวามเหลือ่มลาํใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสภาพการณ
 8. สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกรใหเอ้ือตอการทํางานรวมกันอยางเปน
กัลยาณมิตร
 9. สงเสริมและพัฒนาหลกัสูตร การผลิตครูและบคุลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน
วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ

 

ฉบับได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังที่ วนัท่ี มีนาคม
 

14 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี พ ศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มคีุณภาพ

 
เป้าประสงค์ : 1 คณาจารย์ และบุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
เป้าประสงค์ : 2 พัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้มีคุณภาพร่วมกบัภาคีเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง

กลยุทธ ์(Strategies) 
พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรใหม้ปีระสิทธิภาพ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใหศ้กึษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหนง่ทางวิชาการ

พัฒนาศักยภาพและเพิม่ขีดความสามารถของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้มรีะบบการจูงใจบุคลากรใน การผลิตผลงานทางวิชาการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพ่ือความสมดุลย์ของชีวิตและการทํางาน
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัยฯ
ทบทวนและปรับปรุงระบบค่าตอบแทน สวัสดิการที่มคีวามเหล่ือมล้าํให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์
สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้เอ้ือต่อการทํางานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมติร
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูร การผลิตครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
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ตวัชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ
ระดับความสําเร็จตามแผนพัฒนา

บุคลากร
ระดับ

พัฒนาระบบการรับและการพัฒนา
บุคลากรให้มมีาตรฐาน

ระบบ

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด

ร้อยละ

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์
ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

ร้อยละผลงานทางวิชาการที่มี
คณุภาพต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด

ร้อยละ

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการได้รับการส่งเสริมและการ
พัฒนา

ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากรที่มสีว่นร่วมใน
กจิกรรมของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากรทีใ่ช้เทคโนโลยีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน

ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรัก
ภักดี ผูกพันกบัองค์กร มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
และประสิทธิผลของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ระดับ
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนบั 2560 2561 2562 2563 2564
1. ระดับความสําเร็จตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

ระดับ 3 4 4 5 5

2. ระดับความสําเร็จ  ของการรบัและ
การพัฒนาบุคลากรให้มมีาตรฐาน 

ระดับ 3 4 4 5 5

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําท้ังหมด 

ร้อยละ 25 30 35 40 45

4. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์
ประจําท้ังหมด 

ร้อยละ 20 25 30 35 40

5. รอ้ยละผลงานทางวิชาการที่มี
คณุภาพต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด 

ร้อยละ 80 85 90 95 100

6. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการได้รบัการส่งเสริมและการ
พัฒนา 

ร้อยละ 70 75 80 85 90

7. รอ้ยละของบุคลากรที่มสีว่นร่วมใน
กจิกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 80 80 80 80

8. รอ้ยละของบุคลากรทีใ่ช้เทคโนโลยีใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90 90 95 95 100

9. รอ้ยละของบุคลากรที่มีความรัก
ภักดี/ผูกพันกบัองค์กร/มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 75 80 85 90 95

10. ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
และประสทิธิผลของการพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

ระดับ 5 5 5 5 5
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนบั 2560 2561 2562 2563 2564
1. ระดับความสําเร็จตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

ระดับ 3 4 4 5 5

2. ระดับความสําเร็จ  ของการรบัและ
การพัฒนาบุคลากรให้มมีาตรฐาน 

ระดับ 3 4 4 5 5

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําท้ังหมด 

ร้อยละ 25 30 35 40 45

4. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์
ประจําท้ังหมด 

ร้อยละ 20 25 30 35 40

5. รอ้ยละผลงานทางวิชาการที่มี
คณุภาพต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด 

ร้อยละ 80 85 90 95 100

6. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการได้รบัการส่งเสริมและการ
พัฒนา 

ร้อยละ 70 75 80 85 90

7. รอ้ยละของบุคลากรที่มสีว่นร่วมใน
กจิกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 80 80 80 80

8. รอ้ยละของบุคลากรทีใ่ช้เทคโนโลยีใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90 90 95 95 100

9. รอ้ยละของบุคลากรที่มีความรัก
ภักดี/ผูกพันกบัองค์กร/มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 75 80 85 90 95

10. ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
และประสทิธิผลของการพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

ระดับ 5 5 5 5 5
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
 เปาประสงค : เปนมหาวิทยาลัยท่ีสรางองคความรูและใชการวิจัยเปนฐานใน
การดําเนินงาน การพัฒนาทองถิ่นและสังคม

กลยุทธ (Strategies)
 1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. พัฒนางานการบริหารองคกรบนฐานการวิจัย
 3. สงเสริมการนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ินและสังคม
 4. สงเสริม/สนบัสนนุการสรางความรวมมอืการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เปนภาคีหุนสวนในการทําวิจัย การบริการวิชาการ และวิชาชีพแกชุมชนทองถิ่น
 5. เสริมสรางแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยในการเผยแพรผลงานวิจัย
 6. สงเสริมการนําองคความรูและนวัตกรรมไปดําเนินการประกวด จดทะเบียน/
จดแจงทรัพยสินทางปญญา
 7. สงเสริมสนับสนุนการเขาถึงแหลงขอมูล งานวิจัยที่เปนประโยชน เพ่ือนําใชใน
การอางอิง (Citation) ผลงานวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    
      การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคณุภาพและมาตรฐาน  

 
เป้าประสงค์ : เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดําเนินงาน  การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม 
 กลยุทธ ์(Strategies) 
1. พัฒนาคุณภาพงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
2. พัฒนางานการบริหารองค์กรบนฐานการวิจัย 
3. ส่งเสริมการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
4. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างความร่วมมือการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นภาคีหุ้นสว่นในการทํา
วิจัย การบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น 
5. เสรมิสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. ร้อยละของโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ ภายใน
ปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่
กําหนด ต่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 

ร้อยละ 50
 

55
 

60
 

65 
 

70
 

2. ร้อยละของจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์ามเกณฑ์
ของ  สกอ. 

 ร้อยละ

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําท่ีทําวิจัยต่ออาจารย์
ประจําและ/หรือนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 50 60 70 80 80

4. จาํนวนของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนาํมาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจํา
และ/หรือนักวิจัย 

ช้ิน/เร่ือง 40 50 60 70 70

ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ
จาํนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่ได้รบัการจดลิขสทิธ์ิหรอือนุสิทธิบัตร
หรอืสิทธิบัตร

จาํนวน

จาํนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืระดับ
นานาชาติ

จาํนวน

ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพรใ่น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ร้อยละ

จาํนวนของบทความวิจัยทีไ่ด้รบัการ
อ้างอิง ใน

หรอืในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรอืระดับนานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจํา
และนักวิจยัประจํา

จาํนวน

จาํนวนงานวิจัยที่ถา่ยทอดองค์ความรู้
ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาทอ้งถิ่น

จาํนวน

ระดับการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกในการบรหิารจัดการงานวิจัยที่มี
คณุภาพ

ระดับ
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ตวัชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ
จาํนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่ได้รับการจดลิขสทิธ์ิหรืออนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร

จาํนวน

จาํนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

จาํนวน

ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพรใ่น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ร้อยละ

จาํนวนของบทความวิจัยทีไ่ด้รับการ
อ้างอิง ใน

หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจํา
และนักวิจยัประจํา

จาํนวน

จาํนวนงานวิจัยที่ถา่ยทอดองค์ความรู้
ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาท้องถิ่น

จาํนวน

ระดับการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกในการบรหิารจัดการงานวิจัยที่มี
คุณภาพ

ระดับ
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ตวัชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ
จาํนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ทีไ่ด้รบัการจดลิขสทิธ์ิหรอือนุสิทธิบัตร
หรอืสิทธิบัตร

จาํนวน

จาํนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืระดับ
นานาชาติ

จาํนวน

ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพรใ่น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ร้อยละ

จาํนวนของบทความวิจัยทีไ่ด้รบัการ
อ้างอิง ใน

หรอืในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรอืระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา
และนักวิจยัประจํา

จาํนวน

จาํนวนงานวิจัยที่ถา่ยทอดองค์ความรู้
ทีต่อบสนองโจทย์ปัญหาทอ้งถิ่น

จาํนวน

ระดับการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกในการบรหิารจัดการงานวิจัยที่มี
คุณภาพ

ระดับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    
      การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคณุภาพและมาตรฐาน  

 
เป้าประสงค์ : เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดําเนินงาน  การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม 
 กลยุทธ ์(Strategies) 
1. พัฒนาคุณภาพงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
2. พัฒนางานการบริหารองค์กรบนฐานการวิจัย 
3. ส่งเสริมการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
4. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างความร่วมมือการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นภาคีหุ้นส่วนในการทํา
วิจัย การบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น 
5. เสรมิสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. ร้อยละของโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ ภายใน
ปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่
กําหนด ต่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 

ร้อยละ 50
 

55
 

60
 

65 
 

70
 

2. ร้อยละของจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์ามเกณฑ์
ของ  สกอ. 

 ร้อยละ

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําท่ีทําวิจัยต่ออาจารย์
ประจําและ/หรือนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 50 60 70 80 80

4. จํานวนของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนาํมาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจํา
และ/หรือนักวิจัย 

ช้ิน/เรื่อง 40 50 60 70 70

ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
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6 แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
5. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทีไ่ด้รับการจดลิขสทิธ์ิหรืออนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร    

ช้ิน 20 25 30 35 40

6. จาํนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  

ช้ิน/เรื่อง 90
 

100
 

 

120
 

 

150 
 

 

200
 

 
7. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพรใ่น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   

ร้อยละ 80 85 90 95 100

8. จาํนวนของบทความวิจัยทีไ่ด้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจํา
และนักวิจยัประจํา 

ช้ิน/เรื่อง 30
 

35
 
 

40 45 
 

50

9. จาํนวนงานวิจัยที่ถา่ยทอดองค์ความรู้
ทีต่อบสนองโจทย์ปัญหาทอ้งถิ่น  

ช้ิน 20 25 30 35 40

10. ระดับการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกในการบรหิารจัดการงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

ระดับ 3
 

4 4 5 5
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาทองถิ่นและสังคมมาตรฐานการใหบริการวิชาการ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เปาประสงค : 1 นําองคความรู และนวัตกรรมจากการวิจัยไปใหบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน
 เปาประสงค : 2 เปนคลงัปญญาและแหลงเรียนรูของทองถิน่ และสังคม ในการพัฒนา
ชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วนัท่ี มีนาคม
 

18 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ พ ศ  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมมาตรฐานการให้บริการวิชาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
เป้าประสงค์ : 1 นําองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : 2 เป็นคลังปัญญาและแหลง่เรียนรู้ของท้องถิ่น และสังคม ในการพัฒนาชุมชนใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

กลยุทธ ์(Strategies) 
ส่งเสริมให้มกีารสร้างหลักสตูรฝึกอบรมทีต่อบสนองความต้องการของชุมชน หรอืผู้รบับริการ
ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย
ส่งเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ
ส่งเสริมการสรา้งความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการให้บริการ

วิชาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้เพ่ือการบริการวิชาการ
พัฒนาให้เกิดกระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ปรับโครงสรา้งการบริหารจัดการทางการบริการวิชาการให้บริการกับงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม

 
 
 
 
 
 
 

 

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังที่ วนัท่ี มีนาคม
 

18 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี พ ศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมมาตรฐานการให้บริการวิชาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
เป้าประสงค์ : 1 นาํองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : 2 เป็นคลงัปัญญาและแหลง่เรียนรูข้องท้องถิ่น และสงัคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

กลยุทธ ์(Strategies) 
ส่งเสริมให้มกีารสรา้งหลักสูตรฝึกอบรมทีต่อบสนองความต้องการของชุมชน หรือผู้รบับริการ
ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย
ส่งเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ส่งเสริมการสรา้งความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการให้บริการ

วิชาการ
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลการจัดการความรู้เพ่ือการบริการวิชาการ
พัฒนาให้เกิดกระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทางการบริการวิชาการใหบ้ริการกับงานวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ (Strategies)
 1. สงเสริมใหมีการสรางหลักสูตรฝกอบรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน 
หรือผูรับบริการ
 2. สงเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย
 3. สงเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
 4. สงเสริมการสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาศนูยการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการใหบริการวิชาการ
 6. พัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการความรูเพื่อการบริการวิชาการ
 7. พัฒนาใหเกิดกระบวนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
 8. ปรับโครงสรางการบริหารจัดการทางการบริการวิชาการใหบริการกับงานวิจัย
อยางเปนรูปธรรม
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ฉบับได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม  คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี  18 มีนาคม 2559 
 

8 แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

ตวัชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. จาํนวนหลักสูตรฝึกอบรมสาํหรับพัฒนา
บุคลากรประจาํการและประชาชนทั่วไป 

จาํนวน 30 35 40 45 50

2. ระดับความสาํเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่เสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน   

ระดับ 3 4 4 5 5

3. จาํนวนการนําความรู้และประสบการณ์
จากการใหบ้ริการวิชาการ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

เรื่อง 5 10 15 20 25

4. จาํนวนหลักสูตรที่มกีารบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอน 

หลักสตูร 5 10 15 20 25

5. จํานวนแหลง่ใหบ้ริการวิชาการและ
วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีสว่นรว่มในการ
พัฒนาได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่น 
หรอืระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติ 

แหล่ง 5 10 15 20 25

6. จาํนวนศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ 
(excellent center)  ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยทีม่ีมาตรฐานในการให้บริการ
ทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ศูนย์ 3 4 5 5 5

7. รอ้ยละของหลักสตูรทีม่ีกจิกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและภูมภิาค 

ร้อยละ 50 60 70 80 90

8. รอ้ยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ให้บริการวิชาการ 

ร้อยละ 5 5 5 5 5

9. รอ้ยละของอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่น 

ร้อยละ 50 60 70 80 90

 
 
 

 

ฉบับได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม  คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี  18 มีนาคม 2559 
 

8 แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. จาํนวนหลักสูตรฝึกอบรมสาํหรับพัฒนา
บุคลากรประจาํการและประชาชนทั่วไป 

จาํนวน 30 35 40 45 50

2. ระดับความสาํเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่เสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน   

ระดับ 3 4 4 5 5

3. จาํนวนการนําความรู้และประสบการณ์
จากการใหบ้ริการวิชาการ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

เร่ือง 5 10 15 20 25

4. จาํนวนหลักสูตรท่ีมกีารบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอน 

หลักสตูร 5 10 15 20 25

5. จํานวนแหลง่ใหบ้ริการวิชาการและ
วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีสว่นรว่มในการ
พัฒนาได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่น 
หรอืระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติ 

แหล่ง 5 10 15 20 25

6. จาํนวนศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ 
(excellent center)  ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยทีม่ีมาตรฐานในการให้บริการ
ทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ศูนย์ 3 4 5 5 5

7. รอ้ยละของหลักสตูรทีม่ีกจิกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและภูมภิาค 

ร้อยละ 50 60 70 80 90

8. รอ้ยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการ
ให้บริการวิชาการ 

ร้อยละ 5 5 5 5 5

9. รอ้ยละของอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่น 

ร้อยละ 50 60 70 80 90
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8 แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. จาํนวนหลักสูตรฝึกอบรมสาํหรับพัฒนา
บุคลากรประจาํการและประชาชนทั่วไป 

จาํนวน 30 35 40 45 50

2. ระดับความสาํเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่เสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน   

ระดับ 3 4 4 5 5

3. จาํนวนการนําความรู้และประสบการณ์
จากการใหบ้ริการวิชาการ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

เร่ือง 5 10 15 20 25

4. จาํนวนหลักสูตรท่ีมกีารบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอน 

หลักสตูร 5 10 15 20 25

5. จํานวนแหลง่ใหบ้ริการวิชาการและ
วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีสว่นรว่มในการ
พัฒนาได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่น 
หรอืระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติ 

แหล่ง 5 10 15 20 25

6. จาํนวนศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ 
(excellent center)  ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยทีม่ีมาตรฐานในการให้บริการ
ทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ศูนย์ 3 4 5 5 5

7. รอ้ยละของหลักสตูรทีม่ีกจิกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและภูมภิาค 

ร้อยละ 50 60 70 80 90

8. รอ้ยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการ
ให้บริการวิชาการ 

ร้อยละ 5 5 5 5 5

9. รอ้ยละของอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่น 

ร้อยละ 50 60 70 80 90
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

 เปาประสงค : เปนแบบอยางและเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กลยุทธ (Strategies)
 1. สงเสริมสนบัสนนุกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
 2. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
 3. สรางเสริมสนบัสนนุการพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
 4. สรางและพัฒนาความรวมมือและขอตกลงรวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
 5. สงเสริมการวิจัยเพ่ือการอนรัุกษพัฒนาและเสริมสรางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอด
จนสิ่งแวดลอม
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20 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี พ ศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ : เป็นแบบอย่างและเป็นแหลง่เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 
กลยุทธ ์(Strategies)
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
สร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
สร้างและพัฒนาความร่วมมือและขอ้ตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
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ตวัชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ
ระดับความสําเร็จของโครงการหรือ

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณา
การกับการเรียน การสอน

ระดับ

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหรอืกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่มกีารบูรณาการ กบัการ
เรียนการสอนต่อนักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ

จํานวนแหลง่เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและภูมปัิญญาท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัยรว่มพัฒนากับภาคีเครือข่าย
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรอืนานาชาติ

จาํนวน

จาํนวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ที่รวบรวมและเผยแพร่

จาํนวน

จํานวนแหลง่เรียนรูภ้ายใน
มหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการยอมรับด้านการ
ทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรอืนานาชาติ

จาํนวน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศนแ์ละ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวในประเทศ

อันดับ
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. ระดับความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมที่มีการบูรณา
การกับการเรียน    การสอน 

ระดับ 3 4 4 5 5

2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิง่แวดล้อมที่มกีารบูรณาการ  กับการ
เรียนการสอนต่อนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 70 75 80 85 90

3. จํานวนแหลง่เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและภูมปัิญญาท้องถิ่นท่ี
มหาวิทยาลัยรว่มพัฒนากับภาคีเครือข่าย
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

แหล่ง 1
 

1
 

2
 

2 
 

3
 

4. จาํนวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ที่รวบรวมและเผยแพร่ 

เรื่อง 5 10 15 20 25

5. จํานวนแหลง่เรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการยอมรับด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

แหล่ง 1 2 3 4 5

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
สว่นเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ
สิง่แวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 83 84 86 88 90

7. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
สเีขียวในประเทศ 

อันดับ 16 15 14 13 12
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก

 เปาประสงค : มคีวามรวมมอืระหวางมหาวิทยาลยั และหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานประกอบการและศิษยเกาในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ (Strategies)
 1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
 2. สรางและพัฒนาความรวมมือ และขอตกลงรวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้งภายในและตางประเทศ
 3. รณรงคและประชาสัมพันธหลักสูตร บนเว็บไซตภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
และในตางประเทศ
 4. พัฒนาและสนับสนุนความรวมมือกับนักวิจัยในตางประเทศ
 5. พัฒนาเว็บไซตของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ
 6.สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติสําหรับนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาและ
บุคลากรกับองคกรสมาคม หนวยงานชุมชนในตางประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี สู่การกํากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคณุภาพ และมาตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาล

 กลยุทธ ์(Strategies) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความกา้วหน้าในอาชีพและมีความรูเ้พ่ือนําไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการที่มีคณุภาพ
พัฒนาและปรับปรุงระเบียบ ขอ้บังคับและประกาศต่างๆ ให้ทันสมยัภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากร ทุกด้านร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
พัฒนาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานการบริหารจัดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ
พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจรให้มปีระสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตดัสินใจภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

1. ระบบบริการการศึกษา (REG) 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
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ฉบับได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วนัท่ี มีนาคม

 

23 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี สู่การกํากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคณุภาพ และมาตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาล

 กลยุทธ ์(Strategies) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ
พัฒนาและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ใหท้ันสมยัภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากร ทุกด้านร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารจัดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ
พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจรให้มีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตดัสินใจภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

1. ระบบบริการการศึกษา (REG) 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 

 

 
ฉบับได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม  คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี  18 มีนาคม 2559 

11 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
 สร้างความร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสงัคม  อาเซียนและภูมภิาคอ่ืนของโลก 

 
 เป้าประสงค์ : มีความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษยเ์ก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 กลยุทธ ์(Strategies) 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และขอ้ตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 
ชุมชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 
3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์หลักสตูร บนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและในต่างประเทศ 
4. พัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือกับนักวิจัยในต่างประเทศ 
5. พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ 
6.ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมนานาชาติสําหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาและบุคลากรกบัองค์กรสมาคม หน่วยงานชุมชน
ในต่างประเทศ   

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. จาํนวนองค์กร สมาคม หรอืหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมอืในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ภูมภิาคอาเซียนและ
ภูมิภาคอ่ืนของโลก 

หน่วยงาน 10
 

10
 

10
 

10 
 

10
 

2. ระดับความสําเร็จตามโครงการ/กิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ระดับ 3 4 4 5 5

3. รอ้ยละของนักศึกษาต่างชาติระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 1 1.2 1.3 1.4 1.5
 

4. ระดับความสําเร็จในการสรา้งความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม ภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคอ่ืนของโลก 

ระดับ 3 4 4 5 5
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
สูการกํากับดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

 เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการภายในองคกรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ (Strategies)
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวม
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม
 2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาในอาชีพและมีความรูเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
 4. พัฒนาและปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับและประกาศตาง ๆ ใหทันสมัยภายใต
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง
 5. สงเสริมสนับสนุนการใชทรัพยากร ทุกดานรวมกันเพื่อใหเกิดความคุมคา
 6. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ
 7. สงเสริมและสนบัสนนุการใชระบบประกันคณุภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ
 8. พัฒนา และสงเสริมการใชระบบความปลอดภัยและการจราจรใหมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบบริหารจดัการท่ีดี สู่การกํากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าประสงค์ : มรีะบบบริหารจดัการภายในองค์กรที่มีคณุภาพ และมาตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาล

 กลยุทธ ์(Strategies) 
พัฒนาระบบการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความกา้วหน้าในอาชีพและมีความรูเ้พ่ือนําไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจดัการที่มีคุณภาพ
พัฒนาและปรับปรุงระเบียบ ขอ้บังคับและประกาศต่างๆ ใหท้ันสมัยภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากร ทุกด้านร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารจดัการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจดัการ
พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจรให้มปีระสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

1. ระบบบริการการศึกษา (REG) 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
1.
2.
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24 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี พ ศ  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 5 5 5 5 

2. ระดับความสําเร็จการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4.2 4.3 4.3 4.5 4.6 

3. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

ระดับ 4.5 4.6 4.7 4.8 5 

4. ระดับความสําเร็จของแผนบริหารความ
เสี่ยง 

ระดับ 5 5 5 5 5 

5. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผน
กลยทุธ์ทางการเงิน 

ระดับ 4 4 4 5 5 

6. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 4 4 4 5 5 

7. ระดับความสําเร็จของการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ ์

สกอ. 

ระดับ 3.70 4.00 4.30 4.50 5.00 

8. ระดับความสําเร็จของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีจาํนวนเพียงพอ ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 4 4 5 5 

9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อ
การให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 85 86 87 

 

88 

 

90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม คร้ังท่ี วนัท่ี มีนาคม
 

24 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี พ ศ  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

หน่วย
นับ

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ

ระดับ

ระดับความสําเร็จการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับ

ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

ระดับ

ระดับความสําเร็จของแผนบริหารความ
เสี่ยง

ระดับ

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผน
กลยทุธ์ทางการเงิน

ระดับ

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ

ระดับความสําเร็จของการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
สกอ

ระดับ

ระดับความสําเร็จของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีจาํนวนเพียงพอ ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ

ระดับ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อ
การให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั

ร้อยละ
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การนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 
เปนแผนท่ีใชเพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค พัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพ
สามารถถายทอดองคความรูเพ่ือนําไปแกไขปญหาใหกับทองถิ่น และภูมิภาค รวมท้ังไดรับ
การยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการขบัเคล่ือนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ท่ีมกีารบริหารจัดการอยางประสทิธิภาพ มสีภาพแวดลอมสีเขยีว โดยไดกําหนดแผนยทุธศาสตร 
กลยทุธ และโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังส้ิน 7 ประเด็นยทุธศาสตร 57 กลยทุธ ท้ังนี ้เพ่ือใหบรรลุ
ความสําเร็จของการขับเคลือ่นแผนยทุธศาสตรฯ สูการปฏิบติั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
ไดมีการสรางความชัดเจนของแผนยุทธศาสตรฯ และการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร
สูการปฏิบัติ โดยสรางความรับรู ความเขาใจ ตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบรวม
กันของทุกภาคสวนในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหการขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร กลยุทธ สูการปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้  

 1. การรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการนําแผนยุทธศาสตรฯ รับฟงความคิด
เห็นจากภาคสวนตางๆ ประกอบดวย
 • กลุมผูบริหารคณะ สาขาวิชา 
 • กลุมผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนย กอง 
 • กลุมสภาคณาจารยและขาราชการ บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา
 • กลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
 • กลุมคณะกรรมการพิจารณาที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยยงัไดนาํเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให
ขอคิดเห็นเสนอแนะ ในการนําเอาขอคิดเห็นตาง ๆ ไปปรับปรุงใหแผนยุทธศาสตรฯ มีความ
สมบูรณ สามารถนําไปปฏิบัติได และไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
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 2.  การเช่ือมโยงจากยทุธศาสตรสูการจัดทําโครงการและแผนงบประมาณในการนาํ
แผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ผูที่ไดรับมอบหมายจะตองไปจัดทํารายละเอียดของโครงการ
พรอมงบประมาณ และบรรจุเขาแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ซึ่งงบประมาณในการดําเนินมาจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได การสนับสนุน
ของหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ไดนํากลยุทธ ที่มี 57 กลยุทธ มาจัด
ทําเปน โครงการ/กิจกรรม ตางๆ โดยไดถายทอด มอบหมาย และกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ซึ่งประกอบดวย ระดับรองอธิการบดี และคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3. การถายทอดเปาประสงคและตัวช้ีวัดจากระดับมหาวิทยาลัยสูระดับหนวยงาน
เพ่ือใหการดําเนินงานของท้ังมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน จึงจะไดมี
การถายทอดเปาประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสู
คณะ ศูนย สถาบัน สํานัก กอง/สํานักงาน หรือสาขาวิชาตางๆ โดยการจัดทําคํารับรอง
การปฏบัิติราชการระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานระดับคณะหรือเทียบเทา และหนวยงาน
ศูนย สถาบัน สํานัก กอง/สํานักงาน โดยการกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่
สําคัญ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเปนกลไกเพื่อใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานตางๆ ไดสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
 4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลจะมีการดําเนิน
การอยางตอเนื่องท้ังการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการและผลสัมฤทธ์ิของการเบิกจายงบ
ประมาณ โดยแบงชวงระยะเวลาในการติดตามออกเปน รายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 
9 เดือน และ 12 เดือน สําหรับการดําเนนิงานจะมกีารนาํขอมลูสารสนเทศเก่ียวกับตวัช้ีวัดและ
คาเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเขาสูระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารไดมรีะบบในการติดตามขอมูลความคืบหนาในการดําเนินงาน  
ตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามความคืบหนา
ของการดําเนินงานตามโครงการ และการบรรลุคาเปาหมายของตัวช้ีวัด เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การประเมินผลการดําเนินงาน  ตามยุทธศาสตร รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับเปลี่ยน
ยทุธศาสตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตาง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ โดยยงัคงมีเปาประสงค
ของแผนยุทธศาสตรฯ เปนหลัก พรอมท้ังสรางตัวช้ีวัด การพัฒนาท่ีสามารถนําไปใชกํากับ
การดําเนินงานตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 5. การส่ือสารและถายทอดยทุธศาสตรสูประชาคมมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม
เพ่ือใหคณาจารย บคุลากร และนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ไดตระหนกัและรับรูถึงยทุธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย จึงจะจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือส่ือสารและถายทอดยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยใหบุคลากรและนักศึกษาไดรับรูและเขาใจ ท้ังในการทําประชาสัมพันธและ
การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว

 การติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญ ของการบริหารเชิงยุทธศาสตรซึ่งหลัง
จากไดผานกระบวนการวางแผน (Planning) การนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Implementation) 
และการประเมินผล (Evaluation) ถือเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการวัดความสําเร็จของผล
การดําเนินงาน การประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลาที่กําหนด 
ในปจจุบันหลายองคกรไดนําแนวคิดของ ดร.เดมมิ่ง มาใชในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพของ การดําเนนิงาน คือ วงจร PDCA หรือเรียกวา “วงจรเดมมิง่” (Deming Cycle) 
ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan) การนําแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
(Check) และการปรับปรุงแกไข (Action) 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
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 วงจร PDCA มีการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนการวางแผน โดยเปนขั้นตอนตอเนื่องจากการนําแผนไปปฏิบัติ (Do) คือการตรวจ
สอบผลการปฏบิติั (Check) ซึง่เปนการนาํผลการปฏบิติังานจริงมาเปรียบเทียบกับ เปาหมายท่ี
กาํหนดไวในแผนทีว่างไว และหากพบวา ผลการปฏบิตังิานจรงิไมไดตามแผนทีก่าํหนดไว กจ็ะ
นาํไปสูการ ปรับปรุงแกไข (Action) เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนตอไป วงจร 
PDCA นีจ้ะเปนกระบวนการท่ี เกิดขึน้อยางตอเนือ่งไมมส้ิีนสุดท่ีจะทําใหเกิดการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา (Continuous Improvement) เพื่อ หาทางใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผน 
ดังนัน้ เพ่ือใหทราบผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลยั หรือวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน
ในแตละพันธกิจของ มหาวิทยาลัยที่ดําเนินการตามตัวชี้วัด Corporate KPI ในระดับผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ (Outcome) แลว ตองคํานึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ 
(Effi ciency) และผลกระทบ (Impact)   
 การปฏิบติัภารกิจของมหาวิทยาลยั ในสวนประสทิธิผล (Effectiveness)นัน้ เพ่ือให
ทราบวาการดําเนนิงานไดผลตามวัตถปุระสงค เปาหมายท่ี กําหนดไวหรือไม เพียงใด มเีหตุผล
อะไรท่ีทําใหการปฏิบัติงานนั้นไมประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว สวนประสิทธิภาพ 
(Effi ciency) เปนการพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงาน ท่ีใชปจจัยหรือตนทุน
การดําเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ (Output) ของโครงการ/แผนงาน 
เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานนั้นไดผลคุมคากับตนทุนหรือไม และมีแนวทางอ่ืนท่ีดีกวาท่ี
จะทําใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด และผลกระทบ (Impact) เพ่ือใหทราบ
วาผลผลิตหรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีกําหนด ไวนั้นมีผลกระทบตอการ
พัฒนากําลังคนของประเทศ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวมและ กลุมเปา
หมายตาง ๆ  อยางไร 
 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และรอบการประเมินผล การติดตาม
และประเมนิผลแผนยทุธศาสตร จะมกีารติดตามและประเมนิผลต้ังแตตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 
 1. ระดับตัวช้ีวัดเปาประสงค จะประเมนิผลสาํเร็จในระดับผลผลติ (Output) ผลลพัธ 
(Outcome) ของแตละยทุธศาสตรเปรียบเทียบกับเปาหมายในแผนท่ีต้ังไว เมือ่ดําเนนิการเสร็จ
ส้ินในแตละป และจัดทํารายงานการ ประเมนิผลการดําเนนิงาน ท้ังในระดับผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ (Outcome) เปนรายยทุธศาสตร และนาํเสนอท่ีประชุม ผูบริหารและสภามหาวิทยาลยั
ตอไป และการประเมินผลจะดําเนินการทุกป 
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 2. ระดับโครงการยุทธศาสตร (Initiative) หลังจากท่ีแผนยุทธศาสตรฯ ผานการ
อนมุตัสิภามหาวิทยาลยั แลว และโครงการตางๆในแผนยทุธศาสตรจะเร่ิมดําเนนิโครงการต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปจนกระทั่งสิ้นแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 จะ
รายงานผลสัมฤทธ์ิของโครงการยทุธศาสตรท่ีไดมกีารถายทอดไปสู แผนปฏบิติัราชการประจํา
ป ในแตละปการประเมินผลนี้จะดําเนินการทุกป 
 3. ระดับแผนยุทธศาสตรจะมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ทั้งฉบับวาสามารถ
ดําเนนิการไดบรรล ุเปาหมายตามตัวช้ีวัด ท่ีกําหนดไวไดหรือไม ระดับผลผลิต (Output) ผลลพัธ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) นอกจากประเมนิผลตามตัวช้ีวัดแลว การนาํเสนอปญหา
และอุปสรรคท่ีควรนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือนําไปใชประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับ
ตอไปใหดียิ่งขึ้น โดย มหาวิทยาลัยจะนําเสนอผลการประเมินตอท่ีประชุมผูบริหารและสภา
มหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้การประเมินผลจะ จัดทํา 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกจะประเมินเมื่อดําเนิน
การไดครึ่งแผน คือเมื่อสิ้นปที่ 3 ของแผน พ.ศ.2560-2562 และ ครั้งที่สองเมื่อสิ้นแผนยุทธ
ศาสตรฯ ทั้งฉบับ  พ.ศ.2560-2564 
 อยางไรก็ตามนอกจากจะมีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ตามแนวทาง
ขางตนแลว มหาวิทยาลยัมกีารประเมนิความคุมคาการปฏบิติัภารกิจของมหาวิทยาลยั (Value 
for Money : VFM) ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ท่ีมุงประเมนิการดําเนนิภารกิจของภาครัฐเพ่ือใหไดผลผลติ (Output) ผลลพัธ 
(Outcome) ตามวัตถปุระสงค อยางมปีระสิทธิภาพ (Effi ciency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
ในการปฏบิติัภารกิจของมหาวิทยาลยั ท้ังท่ีเปนตัวเงนิและไมเปนตัวเงนิกอใหเกิดประโยชนและ
ผลกระทบ (Impact) ทั้งทางบวกและทางลบ ตอประชาชนและตอภาครัฐของประเทศ
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คณะผูจัดทําเอกสาร แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  

ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย สมชาย วงศเกษม          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร พลหาญ  รองอธิการบดีฝายวิจัย วางแผนและพัฒนา
 นายประสิน ปูนอน   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 นายเมธี กลมดวง   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

คณะผูจัดทําเอกสาร
 นายเสถียร  ภูมีแกดํา  นายสุวิทย  ทัพสุริย
 นายวีรวัฒน  ดอนเกิด  วาที่รอยตรี อาทิตย  วิเชียรพนัส
 นายสุพรรณ  หวานแท  นางวรรณวิสา  ยศระวาส
 นางสาวรตวรรณ  ประวิรัตน  นางสาวนฤมล ศรีสารคาม
 นายณัฐพงศ พันธุพิชัย  นายสมศักดิ์ เหลาทับ

รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเลม
 นายเสถียร  ภูมีแกดํา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชือ่เอกสาร   :  แผนยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี  12 พ.ศ. 2560-2564
 
ที่อยู  : กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   เลขที่  80  ถนนนครสวรรค  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000
 โทรศัพท/โทรสาร : 043742617
 เว็บไซต  : http://plan.rmu.ac.th


