แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

และ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561

บทสรุปผู้บริหาร
การกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้สอดคล้องกับการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) มหาวิทยาลั ย จะต้องปรั บเปลี่ ยนการผลิ ตและพัฒ นากาลั ง คนให้ เป็น ไปตาม
ความต้องการกาลังคนของการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่ และประเทศในการแก้ปัญหา การดูแลและพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการทา SWOT ได้
สรุปประเด็นปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมหาวิทยาลัยได้นามาใช้ในการจัดการ ปรับทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
นโยบาย พั น ธกิ จ โดยจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม ที่ ก าหนดกรอบ
เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลั ยร่วม
พัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2569 มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่
ความมั่นคง ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570-2574 มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ และระยะที่
4 พ.ศ. 2575-2579 มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี ที่มวี ิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัย
ที่มคี ุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ “พร้อม
ทางาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ” ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ “เป็นแหล่ง
เสริมสร้างภูมิปัญญาแผ่นดิน” โดยการสร้างค่านิยมในการพัฒนา คือ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชู
คุณธรรม นาอย่างมีวิสัยทัศน์ เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า เพื่อให้เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่ง ยืน มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายเพื่อการพั ฒนา
ภารกิจ ระยะ 20 ปี ในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ที่บ่งบอกผลการดาเนินงานทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิ บาล
ที่ประกอบด้วย 9 เป้าหมาย 20 กลยุทธ์ และ 47 ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่คุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป
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บทนำ
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
---------------------------จากพระราชกระแสดารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงตรัสถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏว่า “ต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย เมื่อตกลงกันแล้วให้นายุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และให้ปรับ
ให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีท้องถิ่น”
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมกันทบทวนวิสัยทั ศน์ พันธกิจในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ได้กาหนด
ภารกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 7 ว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็น สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพ ลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุ ล และ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู” ดังนั้นในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม มาตรา 7 ดังกล่าว
จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้ในมาตรา 8 ดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็นเลิ ศทางวิช าการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อี กทั้งส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่ ว ยให้ คนในท้องถิ่น รู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพั ฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
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6. ประสานความร่ ว มมือและช่ว ยเหลื อ เกื้ อ กูล กัน ระหว่ างมหาวิทยาลั ย ชุมชน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริม
ให้ เกิดการจั ดการ การบ ารุ งรั กษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ได้ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และกาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาในระยะ 20 ปี ในการเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” และกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กาหนดเป้าหมาย ได้แก่ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพั ฒนาครู กาหนดเป้าหมาย ได้แก่ ผลิตครูระบบปิด/
เปิด พัฒนาศักยภาพครู และพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กาหนดเป้าหมาย ได้แก่ ยกระดับ
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พัฒนาอาจารย์และคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กาหนดเป้าหมาย ได้แก่ แบ่งพื้นที่
รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อลดความซ้าซ้อน พัฒนาระบบฐานข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
พัฒนาเครือข่าย และจัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ทั้งนี้เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาภายในปี พ.ศ. 2579 คือ การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจ
สัมพันธ์กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainable) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้นายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและได้ทบทวนผลการดาเนินงานร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม
2561 พร้อมกับปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นากรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มายกร่างภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม โดยใช้ชื่อว่า
ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ มี เ ป้ า หมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ระยะ ในแต่ละระยะใช้เวลา 5 ปี โดยมีกระบวนการยกร่างแผน ดังต่อไปนี้
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กระบวนกำรยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
16-18 ตุลำคม 2561
ระดมสมองบุคลากร ผู้บริหาร
ทุกหน่วยงาน วิเคราะห์
ผลการดาเนินงาน จัดทา SWOT

17-18 พฤศจิกำยน 2561
กองนโยบายและแผนปรับปรุง
ร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 2

19 พฤศจิกำยน 2561
นาเสนอ ร่าง แผนยุทธศาสตร์ ฯ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

21 ธันวำคม 2561
นาเสนอ ร่าง แผนยุทธศาสตร์ฯ
ต่อสภามหาวิทยาลัย

29-31 ตุลำคม 2561
อบรมสัมมนาผู้บริหาร
จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

15-16 พฤศจิกำยน 2561
คณะอนุกรรมการ ประชุม
พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

26 พฤศจิกำยน 2561
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ร่าง แผนยุทธศาสตร์ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

7 ธันวำคม 2561
กองนโยบายและแผนปรับปรุง
ร่าง แผนยุทธศาสตร์ นาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และปรับปรุง

3-9 พฤศจิกำยน 2561
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับภารกิจ

10-14 พฤศจิกำยน 2561
กองนโยบายและแผน
จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ

27 พฤศจิกำยน 2561
ถ่ายทอด ร่าง แผนยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ ไปยังหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

28 พฤศจิกำยน- 4 ธันวำคม 2561
เชิญชวนให้ บุคลากร นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง
แผนยุทธศาสตร์ ผ่านช่องทาง เอกสาร
เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ และ Google form
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 – 2579
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคามดาเนิน การปรับ ทิศ ทางในการจั ดการศึ ก ษา ให้ ทันกั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุค
เศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจฐานความรู้ เทคโนโลยี และสังคมยุคดิจิทัล การพัฒนาองค์กรและกาลังคนเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) นโยบายการพัฒนาของประเทศ Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาประเทศไทย ระยะ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 แผน
ยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาระยะ 15 ปี นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นามากาหนด
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
ตามกรอบยุ ทธศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เพื่ อ พัฒ นาท้ องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนากาลังคน ให้เป็นไปตามความต้องการกาลังคนของ
การพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่และประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา การดูแลและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
และพื้นทีใ่ ห้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้มีศักยภาพ ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่ งขั น มุ่งสู่ ความเป็นเลิ ศ ที่มีความโดดเด่น และเป็ น อัตลั ก ษณ์ ข องตนเอง
มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย มีความยืดหยุ่น รวดเร็ว
และโปร่งใส จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการทา SWOT ได้สรุปประเด็นปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง
อุปสรรค และโอกาสไว้ในภาคผนวก จากข้อมูลดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้นามาใช้ในการจัดการปรับ
ทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยกาหนดกรอบเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2569
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570-2574
ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575-2579

มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคง
มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
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ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575-2579
มหำวิทยำลัยแห่งคุณภำพเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน

4

ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570-2574
มหำวิทยำลัยสำนพลังประชำรัฐสู่สังคมคุณภำพ
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2569
มหำวิทยำลัยเสริมสร้ำงพลังท้องถิ่นสู่ควำมมั่นคง
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
มหำวิทยำลัยร่วมพัฒนำชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์

3
2
1

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่า “มหำวิทยำลัยร่วมพัฒนำชุมชน
อย่ำงสร้ำงสรรค์” หมายถึง มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนาชุมชน โดยประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (รายได้ สุขภาพการศึกษา
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ศิลปะและวัฒนธรรม) ด้าน
ความสมานฉันท์ในสังคม (ความภูมิใจในความเป็ นชาติ อัตลักษณ์ของภูมิภาค การสร้างเครือข่ายทาง
สังคม) ด้านการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม (สิทธิความเป็นพลเมือง) และด้านการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม (การสร้างฐานความรู้ และการศึกษาของชุมชน)
กำหนดตัวบ่งชี้เป้ำหมำยดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว
สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนา
ชุมชนโดยบูรณาการภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสมานฉันท์ในสังคม ได้รับการยอมรับ
เป็นสมาชิกของสังคม และได้รับการเสริมการศึกษาเรียนรู้ เพื่อสร้างพลังทางสังคม
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ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2569 ได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่า “มหำวิทยำลัยเสริ มสร้ ำ งพลั ง
ท้องถิ่นสู่ควำมมั่นคง” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบน
ฐานความรู้และนวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรมของชุมชน สร้างความโดดเด่นและความสามารถทางการแข่งขัน
ประชาชนในชุมชน มีความนับถือในตนเองและมีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น
กำหนดตัวบ่งชี้เป้ำหมำยดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบน
พื้น ฐานความรู้ และนวัตกรรม สร้ างเอกลั กษณ์ที่โ ดดเด่น ของชุมชนสู่ การแข่ งขัน เสริมสร้างพลั ง
การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความมั่นคง
2. ประชาชนสามารถสร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานความรู้ แ ละนวั ต กรรม สร้ า ง
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นนาสู่การแข่งขัน เสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคง
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570-2574 ได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่า “มหำวิทยำลัยสำนพลังประชำรัฐสู่
สังคมคุณ ภำพ” หมายถึง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคามเป็นหน่ว ยงานที่มีคุณภาพ พัฒ นา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของท้องถิ่นให้สูงขึ้น มีภูมิคุ้มกัน
มีความสามารถในการบริหารจัดการ พึ่งพาตนเองโดยยึดแนวทางตามพระราชดาริ
กำหนดตัวบ่งชี้เป้ำหมำยดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาในการศึกษา วิจัย ยกระดับการศึกษาเรียนรู้ของชุมชนโดยยึด
แนวทางตามพระราชดาริ สู่การพัฒนานวัตกรรม สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการแข่งขัน และเพื่อให้ชุมชนมีความนับถือในตนเอง
สูงขึ้น
2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาความโดดเด่นของนวัตกรรมสร้างมูล ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของชุมชน สร้างวัฒนธรรมองค์กร มีความเชื่อมั่นและนับถือในตนเอง
สูงขึ้นโดยยึดแนวทางตามพระราชดาริ
ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575-2579 ได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่า “มหำวิทยำลัยแห่งคุณภำพเพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น ที่ยั่งยืน ” หมายถึง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคามบูรณาการพันธกิจ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน โดยยึดแนวทางตามพระราชดาริ ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ชุมชนมี
เกียรติภูมิและศักดิ์ศรี รวมทั้งได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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กำหนดตัวบ่งชี้เป้ำหมำยดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น ร่วมศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้
นาสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ พึ่งพาตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขโดยยึดแนวทางตามพระราชดาริ
2. ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในด้านต่าง ๆ โดยยึดแนวทางตามพระราชดาริ มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น

ปณิธำน ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่ำนิยม พันธกิจ
ปณิธำน/Resolution:
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา
ปรัชญำ/ Philosophy:
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์/Vision
มหาวิทยาลัยที่มคี ุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
(A Quality University for Local-based Sustainable Development)
คำอธิบำยวิสัยทัศน์ (Vision Explanation)
1. มหาวิทยาลั ย ที่มีคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลั ย ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ
พันธกิจสัมพันธ์ บริหารจัดการแบบมืออาชีพ พัฒนาบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่นและระดับสากล
2. พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน หมายถึง มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของชุมชน
และท้องถิ่น บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ โดยน้อมนาแนวทางตามพระราชดาริ
สู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ พึ่งพาตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
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เอกลักษณ์/Uniqueness (มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม)
เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน
(A Source of Wisdom for the Land)
อัตลักษณ์/Identity (นักศึกษำ)
พร้อมทางาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ
(Ready to work with Mind of service, Unity and responsibility)
R : Ready to work
M : Mind of service
U : Unity and responsibility
ค่ำนิยม/Values
• สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
• เชิดชูคุณธรรม
• นาอย่างมีวิสัยทัศน์
• เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า
พันธกิจ/Mission
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี เป็ น พลเมื อ งดี ใ นสั ง คม และมี ส มรรถนะตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อบริการวิชาการ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริม
ทานุบารุง พื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี โดยน้อมนา
แนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งของผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมี ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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นโยบำย (Policy)
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาภารกิ จ ระยะ 20 ปี ให้ บรรลุตามเป้าหมาย
ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนไว้ ดังนี้
1. ด้ำนกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อท้องถิ่น
1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น
รวดเร็ว สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วม
พัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งโดยการบูรณาการภารกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้และนวัตกรรม ที่ได้จาก
การศึกษา วิจัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรม
ของชุมชน สร้างความโดดเด่นและความสามารถทางการแข่งขันให้ประชาชนในชุมชน
1.3 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ร่วมพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ใหม่
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนตามแนวทางตามพระราชดาริ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
มีความเชื่อมั่นและนับถือในตนเองสูงขึ้น
1.4 มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ชุมชนมีการบริห ารจั ดการความเสี่ยงในการดาเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ มี
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี มีดัชนี
ความสุขเพิ่มขึ้น และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรแบบสหกิจศึกษา และหลักสูตรแบบ WIL ให้มีเอกลักษณ์ของบัณฑิต
สร้างจุดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และนโยบาย
การพัฒนาประเทศ ให้หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือได้รับ
การเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐาน TQF หรือ TQR
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรีย นรู้ จัดสรรทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติ การให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อให้เอื้อต่อ การจัดการเรียนการสอน มีความทันสมัย คล่องตัว ยืดหยุ่น
รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended-Learning & WIL: Work Integrated Learning
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2.3 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามจุดเด่นจุดเน้นของหลักสูตร พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย
ด้วยความร่วมมือกับท้องถิ่นและพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริม ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและทานุบ ารุ งศิล ปะและวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นและพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒ นาทัก ษะ
การเรียนรู้ และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจากปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
2.4 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูมืออาชีพ สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา ร่วมศึกษา วิจัย
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามจุดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร ส่งเสริมให้
อาจารย์ได้รับการฝึกปฏิบัติการในโรงเรียนหรือสถานประกอบการที่มีคุณภาพ เพื่อฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ให้เท่าทันกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ
ศึกษา และ WIL
3. ด้ำนกำรวิจัย
3.1 พัฒ นาระบบและกลไก มาตรการ การบริห ารจัดการงานวิจัย ให้ มีความรวดเร็ว
ทันสมัยและคล่องตัว และกากับติดตามมาตรการการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
3.2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั น ธมิ ต รร่ ว มกั บ สถานประกอบการทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ ร่วมกับการสร้างฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น (Big Data) ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
3.3 มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์พระราชา
เพื่อการแก้ปัญหาหรือความต้องการของท้องถิ่นเชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบการวิจัยพื้นฐาน
การวิจัยประยุกต์เชิงนโยบาย และการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) สู่มาตรฐานนานาชาติ
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เน้นให้
ศึกษา วิจัย ที่บูรณาการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการให้บริการวิชาการ และการส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การสร้ างมูลค่าเพิ่มและการสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การนาไปใช้ประโยชน์ในการพั ฒนา
ท้องถิ่นและพื้นที่ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรและศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดระบบและกลไกการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
การยกระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์และเพิ่ม
มูลค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่น
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4.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นทีเ่ ชิงสร้างสรรค์และเกิด
มูลค่าเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นในพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจ รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
ทีห่ ลากหลาย สร้างต้นแบบเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
4.3 ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะให้ ชุม ชนพื้ น ที่ บริ ก าร เพื่ อ ลดอั ต ราการป่ ว ย ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะ
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงวัยเพื่อรับมือสังคมสูงวัย
4.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ให้กับผู้นาชุมชน เยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ด้ำนบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
5.1 ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (Resources) (คน เงิน งาน
อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และอื่น ๆ) ปรับปรุงระบบไอซีที และระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันสมัย คล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้
5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจั ดการองค์ กร ด้วยระบบการประกั นคุ ณภาพ
การศึ กษา (SAR) เกณฑ์ การบริ หารจั ดการศึ กษาเป็ นเลิ ศ (Educational Criteria for Performance
Excellence: EdPEx) เพื่อสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานองค์การ มีความพร้อมใน
การพึ่งพาตนเอง (Self-Regulation) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ พร้อมที่จะก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (Autonomous University)
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมความรัก ความผูกพันกับองค์กร ส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ส่งเสริม
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้
ได้รับการรับรองในวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมเข้าสู่ Smart Green & Clean & University พัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์
และฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ
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เป้ำหมำย (Goals)
มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด ระยะ 20 ปี ดังนี้
1. เชิงคุณภำพ
1.1 มหาวิทยาลัยชี้นาและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและพื้นที่ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
บนฐานความรู้ และนวัต กรรมที่ ได้ จากการศึก ษา วิจัย เพื่อให้ ประชาชนสามารถสร้ างมูล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ บนพื้น ฐานความรู้ และนวัตกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความโดดเด่นและความสามารถ
ทางการแข่งขันให้ประชาชนในชุมชน มีความเชื่อมั่นและนับถือในตนเองสูงขึ้น มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี
มีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
1.2 บุคลากรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี ความรักผูกพันกับองค์กรและมีความเป็นมือ
อาชีพ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับการตีพิมพ์เผยแพร่และนาไปอ้างอิง
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 และ
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น พื้นที่ ผู้ประกอบการและสังคมการเรียนรู้ยุค 4.0
1.4 ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ ที่ยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุค
ดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในรูปแบบ MOOC การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning)
และการเรียนรู้บนระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Online and e-Learning
1.5 นวัตกรรมและองค์ ความรู้ จากการบูรณาการงานวิ จัย เข้า กับ การจัด การเรี ย น
การสอน สู่การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น พื้นที่และสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.6 งานวิจัยและนวัตกรรม นาไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น
และพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
1.7 ศูน ย์ กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ ส่ งเสริม การพัฒ นาครู มืออาชีพ สู่ การเป็น
Smart teacher ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษายุค 4.0
1.8 ศูนย์กลางการอบรมบ่มเพาะวิชาชีพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน Start-up/Tech
Start-up, Smart City, Smart University, Smart Faculty ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะ
ยาว ผ่านระบบ e-Learning, MOOC ทีส่ อดคล้องกับการเรียนรู้ยุค 4.0
1.9 ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) มีความพึงพอใจใน
คุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 90
1.10 ภายในปี พ.ศ.2565 ทุกหลักสูตรมีเอกลักษณ์และมีคุณภาพ และอย่างน้อย 10
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR
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1.11 ภายในปี พ.ศ.2569 อย่างน้อย 30 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่คุณภาพตาม
เกณฑ์ ม าตรฐาน TQR คณะได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน EdPEx200 และอย่ า งน้ อ ย 2 คณะ และ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 หลักสูตรผ่านการรับรอง ASEAN Accreditation Standard
1.12 ภายในปี พ.ศ.2569 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่ทันสมัย และ
มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ รองรั บ การจั ด ล าดั บ
สถาบันการศึกษาทั่วโลก (Webometrics Ranking of World Universities)
2. เชิงปริมำณ
2.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น
รวดเร็ว สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วม
พัฒนาชุมชน บูรณาการภารกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 ทุกหลักสูตรสร้างสรรค์และบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มีส่ว นร่วมและความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการ ท้องถิ่นและพื้นที่
2.3 บัณฑิตมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.4 ภายในปี พ.ศ. 2565 มี ห ลั ก สู ต รระยะสั้ น ให้ บ ริ ก ารทั้ ง ในรู ป แบบออนไลน์ แ ละ
ออฟไลน์ ที่ตอบสนองการเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์
2.5 ภายในปี พ.ศ. 2569 จานวนหลั กสู ตรและสาขาวิชาจัดการเรี ยนรู้ รู ปแบบ WIL ที่
ร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและพื้นที่อย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อ 4 ปี
2.6 ภายในปี พ.ศ. 2569 มีรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลาย
(Tele-education Model) เช่ น MOOC, Blended-learning, e-Learning หรื อ Online Learning
รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.7 ภายในปี พ.ศ. 2569 จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
2.8 ภายในปี พ.ศ. 2569 มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ ทั น สมั ย
(Smart-ERP) มีระบบไอซีทีที่ทันสมัย และมีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ทันสมัย (Green & Clean University with Royal Initiatives)
2.9 ภายในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรเป็น
70:30 และบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
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2.10 มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์และสานัก กากับดูแลพึ่งพาตนเอง (Self-Regulation) มี
ความโปร่ งใส เป็ น ธรรมและตรวจสอบได้ พร้อมที่จะก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ
(Autonomous University) จัดหารายได้และงบประมาณเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

วัตถุประสงค์ (Purposes)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. สร้างพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับ ทุกภาคส่ ว น เพื่อให้ มหาวิทยาลั ยมีความเป็นเลิ ศในการสร้า งความมั่น คงให้ กับประเทศ ด้ว ย
การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพและความต้องการที่แท้จริ งของ
ชุมชน บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ผลิ ต และพัฒ นาครู มื อ อาชี พ ที่ มี ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พึ งประสงค์ตามกรอบ
ศตวรรษที่ 21 มีความสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทา-มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณ
ครู และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
สู่การเป็นมืออาชีพทีม่ ีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนาระบบบริ หารจั ดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล โดยการยกระดับการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ ให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลั ย
บริหารจัดการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย เป้ า หมาย พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
เป้ำ หมำย 1.1 : มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิ ศในการสร้างความมั่นคงให้ กับประเทศด้ว ย
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
กลยุทธ์ 1 สร้ างและพัฒ นาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒ นาเชิงพื้นที่และ
ดาเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 2 บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ในการดาเนิน
โครงการพัฒนาสังคมท้องถิน่ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
กลยุทธ์ 3 บู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
การบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์ 4 สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างความรัก
และความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จ านวนภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม ที่ ร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. จ านวนวิส าหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ประสบ
ความสาเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
3. จานวนโครงการสะสมที่ดาเนินการในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์
4. อัตราส่วนของโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเป็น
แกนนาต่อจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดาเนินการหรือมีส่วนร่วมทั้งหมด
(1) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดาเนินการหรือเข้าร่วมพัฒนา
(2) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนา
5. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ
6. ร้อยละของประชากรที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะประชากรใน
วัยประถมศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
7. จานวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
8. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมิน
และวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
9. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการก าหนดพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ
มหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
10. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาพื้นที่ หมู่บ้าน/โรงเรียนสะสมที่มีปัญหาหรือความต้องการ
ในพื้นที่บริการที่มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
(1) จานวนหมู่บ้านสะสมที่มหาวิทยาลัยดาเนินการหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่
(2) จานวนหมู่บ้านสะสมที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาในการดาเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่
(3) จานวนหมู่บ้านสะสมที่มีดัชนีตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
(4) จานวนครัวเรือนในพื้นที่สะสมที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(5) อัตราอพยพของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง
11. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ศิล ปะและวั ฒ นธรรม และการบริ ก ารวิช าการของนั กศึ ก ษาและอาจารย์ กับการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น
อย่างสร้างสรรค์
(1) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน สู่การวิจัย
(2) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน สู่ศิลปะและ
วัฒนธรรม
(3) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน สู่การบริการ
วิชาการ
(4) จ านวนผลงานวิจั ยตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12. จานวนแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ คุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น สู่การยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
13. ระดับความสาเร็จของการสร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรี ยนรู้ของชุมชนและท้องถิ่ น
เพื่อสร้างความรักและความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น
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โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ร่วมกับจังหวัด) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. โครงการติดอาวุธทางปัญญา (หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน
4. โครงการบูรณาการความร่ว มมือกับ ทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการงานประจาสู่นวัต กรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
5. โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (ยกระดับอาจารย์และสร้างพลังนักศึกษา) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
6. โครงการบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
การบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น
7. โครงการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่นสู่การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย ผู้นาชุมชน เยาวชน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
9. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและสร้างระบบพี่เลี้ยงสาหรับนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่-แม่ไก่)
10. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การบ่มเพาะ พัฒนาทักษะและวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อจัด
จาหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการที่เข้าถึงได้ทุกเวลา
11. โครงการบูรณการงานวิจัยกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นโดย
การประยุกต์ศาสตร์ของสาขาวิชา (1 สาขา : 1 โครงการ : 1 ชุมชน)
12. โครงการยกระดับภูมิปัญญาไทย/ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานเพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน
13. โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อหารายได้จากการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว
เชิงศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและท้องถิ่น
14. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดและพื้นที่บริการ
การละเล่น และการแสดงของชุมชนและท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนำครูมืออำชีพ
เป้ำหมำย 2.1 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
เป้ำหมำย 2.2 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และ
ถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ (ยกระดับกระบวนการผลิตครูและการบ่มเพาะจิตวิญญาณครู)
เป้ำ หมำย 2.3 : บั ณฑิตครู ของมหาวิทยาลั ยที่เข้าสู่ วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 5 ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการผลิต ให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ
เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
กลยุ ท ธ์ 6 พั ฒ นาสมรรถนะครู ข องครู ( อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ) ให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ
(สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21)
กลยุทธ์ 7 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้ว ยจิต
วิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
กลยุทธ์ 8 ยกระดับสมรรถนะครูประจาการ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 9 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่วิชาชีพครู
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ (เนื้อหาสาระ
รายวิชาและกระบวนการผลิตครูของหลักสูตร) และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. จานวนบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละปี
3. จานวนอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียน
4. จานวนโครงการส่งเสริมการยกระดับครูประจาการได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะสมรรถนะ
ใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(1) ร้ อ ยละของครู ป ระจ าการที่ จ บการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การพั ฒ นาและ
บ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(2) จานวนนวัตกรรม/หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ใช้ในการยกระดับสมรรถนะครูประจาการ
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทันสภาวการณ์
(3) ร้อยละของผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจาก
การพัฒนาสมรรถนะครูประจาการของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
5. จานวนแหล่งเรียนรู้หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
6. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูตามมาตรฐาน CEFR (B1)
หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
7. จานวนนักศึกษาครูที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1)
หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
8. จานวนผลงานการวิจัยของอาจารย์เฉพาะสาขาวิชาชีพ ครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติหรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู
(1) จานวนผลงานการวิจัยของอาจารย์เฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(2) จานวนผลงานการวิจัยของอาจารย์เฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตและพัฒนาครู
9. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานต่อบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษา
(1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูในแต่ละปีที่ผลิต
(2) ร้อยละของบั ณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลั ยที่ส อบบรรจุผ่านเกณฑ์ ของหน่ว ยงาน
ภายใน 1 ปี
(3) จานวนบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
(4) จานวนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในภูมิภาค
10. ระดับความสาเร็จตาม Platform ในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิต
ครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพ
(1) จานวนโรงเรียน/หน่ วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา
บัณฑิตครู
(2) ระดับความสาเร็จในการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก
(3) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยที่
เป็นต้นแบบการพัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
(4) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพ
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โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด/เปิด
2. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
3. โครงการจัดทาคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. โครงการจัดทา Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ที่เข้าสู่วิชาชีพ (โครงการจัดทาฐานข้อมูลบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริม
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง)
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยที่เป็นต้นแบบการ
พัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
6. โครงการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การเรี ย นรู้ คู่
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
7. โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล การเรียนการสอน
แบบสหวิทยาการ หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตร WIL ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
8. โครงการพั ฒ นาบทเรี ย น MOOC, Blended-Learning, Online, e-Learning สื่ อ
ทรัพยากรการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล และสื่อใหม่ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
9. โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา หรือปริญญาร่วม หรือหลักสูตร 2 ภาษา
10. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพร่วมกับโรงเรียนและสถานประกอบการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ
เป้ำหมำย 3.1 : มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วย
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เป้ำหมำย 3.2 : อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้ำหมำย 3.3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้าน
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 10 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ 11 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
กลยุทธ์ 12 พัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ
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กลยุทธ์ 13 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทางาน (สหกิจศึกษา/
WIL/Start up) เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 14 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จานวนหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุงให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ
(1) จานวนหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(2) จ านวนหลั ก สู ต รสะสมที่ ป รั บ ปรุ ง เนื้ อ หาสาระให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การพัฒนาประเทศ
(3) จานวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน การพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการพัฒนาประเทศ
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้คะแนนผลการประเมินการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ที่ได้คะแนนการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป
3. สัดส่วนของอาจารย์ ที่มีตาแหน่งทางวิช าการ(ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์) ที่เพิ่มขึ้นต่อจานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-นวัตกรรม-งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
(1) จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ที่เพิ่มขึ้น
(2) จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ และบทความวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
4. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งวิชาชีพที่เพิ่มขึ้นต่อจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีผลงานวิชาการ-นวัตกรรม-งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
(1) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น
(2) จ านวนบุ คลากรสายสนับสนุนที่มีผ ลงานวิชาการ-นวัตกรรม-บทความวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
5. ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ป รั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ บู ร ณาการกั บ การท างาน
เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start Up)
(1) จ านวนหลั กสู ตรที่ ได้ ปรั บกระบวนการจั ด การเรี ยนรู้ ที่บูรณาการกับ การท างาน
เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (WIL)
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(2) จานวนโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/ทักษะอาชีพ/ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ภายใต้บริบทการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(3) จ านวนโครงการที่ส่ งเสริมการผลิ ตบั ณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ ใ ช้
บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
(4) ร้อยละของหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ WIL/Start Up ร่วมกับสถานประกอบการ/
หน่วยงาน
(5) จานวนสื่อ/นวัตกรรม/องค์ความรู้หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการ
ทางาน เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start Up)
6. ร้อยละของโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ ต่อจานวนโครงการ
ทั้งหมด
(1) ร้ อ ยละของโครงการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ร่ ว มกั บ
สถานประกอบการหรือหน่วยงาน ต่อจานวนโครงการส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตทั้งหมด
(2) ร้อยละของนักศึกษาของหลักสูตรได้รับการส่งเสริมการพัฒนา สมรรถนะ วิชาชีพ
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
(3) ร้ อยละของนั ก ศึ กษาที่ ไ ด้รับ ประกาศนียบั ตรวิช าชี พ ที่เ กี่ยวข้ องกับสาขาที่ส าเร็ จ
การศึกษา
(4) จานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
(5) ร้อยละของผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
7. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
(1) ร้อยละของหลักสูตรสะสมที่กาหนดจุดเด่น -จุดเน้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ
(2) ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กาหนดตามแผนการรับนักศึกษา
(3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีแผนการบริหารหลักสูตร ตามจุดเด่น -จุดเน้น เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ
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(4) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรมการบริหารหลักสูตรตามจุดเด่น จุดเน้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/
ประเทศ
(5) จ านวนหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรับ รองมาตรฐานจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (เฉพาะ
หลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ) หรือมาตรฐานตามกรอบ TQF (ขึ้นทะเบียน TQR)
8. ระดับ คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตร
9. อัตราส่วนสะสมของจานวนบุคลากรที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
(1) จานวนสะสมของอาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
(2) จานวนสะสมของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
10. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) หรือนาไปใช้ประโยชน์
11. ระดับความสาเร็จของความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพ ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการประกอบอาชีพของบัณฑิต
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ร่วมกับสถานประกอบการบ่มเพาะนักศึกษาให้มี ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(2) จานวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะให้มีทั กษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ร่วมกับ
สถานประกอบการ/หน่วยงาน
(3) จานวนบัณฑิตสะสมที่ได้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
12. ร้อยละของนักศึกษาใหม่จากพื้นที่บริการ (จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์) ที่เข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
(1) จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
(2) จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์
(3) จานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
13. ระดับคะแนนประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตามสาขาวิชาโดยสถานประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิต
(1) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
(2) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะ วิชาชีพ ทั กษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
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(3) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ของตามมาตรฐาน CEFR (B1) หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
(4) ร้อยละของบัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
(5) ร้อยละของบัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. โครงการพัฒนา Platform ความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กร
วิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โครงการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมสมรรถนะ
และรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้บริบทของการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน/นักบริหารมืออาชีพ
6. โครงการพัฒนาจุดเด่น -จุดเน้นของหลักสูตร/สาขาวิชาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและประเทศ
7. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับการผลิตบัณฑิต
8. โครงการปรั บ ปรุ ง /พัฒ นาหลั กสู ตรและกระบวนการจัด การเรียนรู้แ บบบูรณาการกั บ
การทางานเพื่อเสริมสร้างทักษะ และจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (การเรียนการสอนแบบสหกิจ
ศึกษา การเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ หรือ WIL) ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
9. โครงการผลิ ตบั ณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
10. โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์/สื่อ/ทรัพยากรการเรียนรู้/สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ยุคดิจิทลั ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
11. โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา หรือปริญญาร่วม หรือหลักสูตร 2 ภาษา
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบนพื้นฐำนธรรมำภิบำล
เป้ำหมำย 4.1 : มหาวิทยาลั ยได้รับการยอมรั บระดับชาติ /นานาชาติด้ านการเป็น สถาบั น
การศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
เป้ำหมำย 4.2 : มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาล มีความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กลยุทธ์ 15 ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
กลยุทธ์ 16 สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 17 เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญ กับการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์ 18 พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล (งบประมาณและบุคลากร) ให้ทันสมัย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
กลยุ ท ธ์ 19 ทบทวน/ปรั บ ปรุ งระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ระบบและกลไกการด าเนิ น งานให้ มี
ความเหมาะสม คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 20 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/
คณะ/ศูนย์/สานัก/มหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือสากล (TQR/EdPEx)
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย
(1) จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
(2) จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
3. จานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรู้ข้อมูลหรือสารสนเทศ จากฐานข้อมูล/การประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
(1) จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จานวนโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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(3) ร้อยละของเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
5. ร้ อยละของการทบทวน/ปรับปรุงระบบและกลไกการดาเนินงานให้ มีความเหมาะสม
คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้รับการทบทวน/ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
(2) ร้อยละของระบบและกลไกการดาเนินงานที่การปรับปรุงให้มีความเหมาะสม คล่องตัว
และรวดเร็ว
(3) ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
6. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
(1) จานวนโครงการส่งเสริมบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
(2) จานวนอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
(3) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า และปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล
อย่างสม่าเสมอ
(4) ระดับความสาเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยร่วมกับศิษย์เ ก่า เพื่อ
ขยายเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
7. ระดับความสาเร็จของโครงการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน/ต่างประเทศ
8. จานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
9. ระดับความสาเร็จของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
มุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าล ความพร้ อ มและความสามารถปรั บ ตั ว อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(1) ระดั บ ความส าเร็ จ ของในการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
หน่วยงาน (Improvement plan)
(2) ระดับความสาเร็จของการควบคุม กากับ ดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามเจตนารมณ์ของการปราบปรามทุจริต
(4) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน (Integrity and transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัย
(5) ระดับความสาเร็จของโครงการส่ งเสริมพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มี ต่อ
การบริหารจัดการของหน่วยงาน
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10. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
(1) ระดับ ความส าเร็ จ ในการวิ เ คราะห์ ต้ นทุ นต่ อ หน่ว ยเพื่ อวิเ คราะห์ ความคุ้ ม ค่ า ของ
การดาเนินงาน
(2) ระดับความสาเร็จในการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(3) ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมการสร้างรายได้ของหน่วยงาน เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ
11. ระดับ ความส าเร็ จในการดาเนินงานเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานและมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) ระดับ 3.01 ขึ้นไป
(2) ร้อยละของหน่วยงานสนับสนุนที่ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ในระดับดีขึ้นไป (3.51)
(3) จานวนหลักสูตรสะสมที่ได้รับการเผยแพร่มาตรฐานตามกรอบ TQF (ขึ้นทะเบียน TQR)
(4) จานวนหน่วยงาน/คณะที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
(5) ระดับความสาเร็จของการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไก เพื่อสร้างมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร/คณะ/ศูนย์/สานัก)
(6) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริม/พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดลาดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
(7) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริม/พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดลาดับ
สถาบันการศึกษาทั่วโลก
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (ส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องคนเก่งและ
คนดี)
2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์”
3. โครงการทบทวน/ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ระบบและกลไกการด าเนิ น งานให้ มี
ความเหมาะสม คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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6. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไก กระบวนการบริ ห ารจั ด การ การปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทุกระดับ
7. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล (งบประมาณและบุคลากร) ให้ทันสมัย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
9. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
คณะ/หลักสูตร/ศูนย์/สานัก สู่ความเป็นเลิศ
10. โครงการปรับปรุง/ทบทวนการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณให้
เป็นไปเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
11. โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ของหน่วยงาน เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
12. โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดลาดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
13. โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)
หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ที่กาหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 4 ระยะ
มหาวิทยาลัยได้น ามาทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น งานในระยะที่ 1 ของการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ตามยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ได้
กาหนดเป้ าหมายการพั ฒ นา ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 คือ “มหาวิท ยาลัยร่ วมพั ฒ นาชุ มชน
อย่างสร้างสรรค์ ” หมายถึง มหาวิท ยาลั ยจะต้องเข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมการพัฒ นาชุมชน โดย
การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ครอบคลุ ม ทั้ ง 4 มิ ติ ได้ แ ก่ ด้ า นความมั่ น คงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ด้ า น
ความสมานฉันท์ในสังคม ด้านการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม และด้านการเสริมสร้างพลั งทางสังคม
โดยการสร้างฐานความรู้เพื่อยกระดับการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น กาหนดตัวบ่งชี้เป้าหมายไว้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว
สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนา
ชุมชนอย่ างเข้มแข็ง โดยการบู ร ณาการภารกิจด้านการศึ กษา การวิจัย การบริการวิช าการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ประชาชนมี ค วามมั่ น คงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ มี ค วามสมานฉั น ท์ ในสั ง คม ได้ รั บ
การยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม และได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 9 เป้าหมาย 20 กลยุทธ์ และ 47 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสั มพัน ธ์เพื่ อการพัฒ นาท้ องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ จานวน
1 เป้าหมาย 4 กลยุทธ์ และ 13 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต และพัฒนาครูมืออาชีพ จานวน 3 เป้าหมาย 5 กลยุทธ์ และ
10 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จานวน 3 เป้าหมาย
5 กลยุทธ์ และ 13 ตัวชี้วัด
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การบนพื้ น ฐานธรรมาภิ บ าล จ านวน
2 เป้าหมาย 6 กลยุทธ์ และ 11 ตัวชี้วัด
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
เป้าหมาย 1.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษา
กลยุทธ์ 1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดาเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บริการวิชาการ/วิจัยฯ
1.1 จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดาเนิน
จานวน 21 24 33 40 49
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นทีบ่ ริการอย่างต่อเนื่องทุกปี
1.2 จานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ทีป่ ระสบความสาเร็จจาก จานวน 3
5 10 15 20
การสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
1.3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ระดับ
2
3
3
ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
1.4 ระดับความสาเร็จในการกาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ ในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ระดับ
2
3
3
ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ในการดาเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บริการวิชาการ/วิจัยฯ
2.1 จานวนโครงการสะสมที่ดาเนินการในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
จานวน 3
3
6
9 12
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บริการวิชาการ/วิจัยฯ
2.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาพื้นที่ หมู่บา้ น/โรงเรียนสะสมที่มีปัญหาหรือความต้องการ
ระดับ
1
2
3
3
3
ในพื้นทีบ่ ริการที่มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพืน้ ที่
(1) จานวนหมู่บา้ นสะสมที่มหาวิทยาลัยดาเนินการหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
จานวน 10 14 18
(2) จานวนหมู่บา้ นสะสมที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาในการดาเนินการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
จานวน 10 14 18
(3) จานวนหมู่บา้ นสะสมที่มดี ัชนีตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
จานวน 6
12 18
(4) จานวนครัวเรือนในพื้นทีส่ ะสมที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
จานวน 5
10 15
(5) อัตราส่วนการอพยพของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง
อัตราส่วน - 0.1 0.1 0.1
กลยุทธ์ 3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและการบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บริการวิชาการ/
ทุกหน่วยงาน/
3.1 อัตราส่วนของโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัย
อัตราส่วน 1:5 2:7 3:8 4:9 5:10
เป็นแกนนาต่อจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ/มีส่วนร่วมทั้งหมด
(1) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนา
จานวน 1
2
3
4
5
(2) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ/เข้าร่วมพัฒนา
จานวน 5
7
8
9 10
3.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการทีเ่ กี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
จานวน 110 110 712 883 1,053
คุณลักษณะคนไทยที่พงึ ประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบตั ิในพื้นทีบ่ ริการ
3.3 ร้อยละของประชากรที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะประชากร
ร้อยละ 80 90 100
คณะครุศาสตร์/
ในวัยประถมศึกษาในพื้นทีข่ องมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการ
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
3.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ระดับ
1
2
3
3
3 วิจัยฯ/บริการวิชาการ/
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรม/
อย่างสร้างสรรค์
คณะ
(1) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่การวิจัย
จานวน 5
6
9
10 15
วิจัยฯ/คณะ
(2) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 8
9 13 13 15 ศิลปะและวัฒนธรรม/
คณะ
(3) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ จานวน 10 12 15 15 15 บริการวิชาการ/คณะ
(4) จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากการบูรณาการ
จานวน 10 15 20 25 30 วิจัยฯ/บริการวิชาการ/
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะ
3.5 จานวนแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ เทคโนโลยีและ
จานวน 1
1
3
5
6 ศิลปะและวัฒนธรรม/
สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ คุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่นสู่การยอมรับ
บริการวิชาการ/คณะ
ในระดับชาติ/นานาชาติ
กลยุทธ์ 4. สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างความรักและความผูกพันพลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บริการวิชาการ/คณะ
4.1 จานวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 41 41 70 72 84
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
4.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
ระดับ
1
1
2
2
3
เพื่อสร้างความรักและความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
เป้าหมาย 2.1 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
กลยุทธ์ 5. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ (เนื้อหาสาระ ร้อยละ คณะครุศาสตร์
80 90 95
รายวิชาและกระบวนการผลิตครูของหลักสูตร) และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5.2 จานวนบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละปี
จานวน - 350 400 450 500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
5.3 จานวนแหล่งเรียนรู้/นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
จานวน 1
1
2
2
3
ในศตวรรษที่ 21
5.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูตามมาตรฐาน CEFR
ระดับ
1
1
2
3
3
วิเทศฯ/
หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
คณะครุศาสตร์
5.5 จานวนนักศึกษาครูที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
จานวน - 300 350 400 450
หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
กลยุทธ์ 6. พัฒนาสมรรถนะครูของครู (อาจารย์มหาวิทยาลัย) ให้มีความเป็นมืออาชีพ (สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณะครุศาสตร์
6.1 ร้อยละของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มปี ระสบการณ์ในการสอนในโรงเรียน
ร้อยละ 60 70 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2 จานวนผลงานการวิจัยของอาจารย์เฉพาะสาขาวิชาชีพครูทไี่ ด้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทงั้ ใน
จานวน 5 10 30 40 50
ระดับชาติและนานาชาติ/นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู
(1) จานวนผลงานการวิจัยของอาจารย์ทไี่ ด้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
จานวน 2
4 10 15 20
(2) จานวนผลงานการวิจัยของอาจารย์ทนี่ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู
จานวน 3
6 20 25 30
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
เป้าหมาย 2.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้
กลยุทธ์ 7. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
7.1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานต่อบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 80 85 90
(1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูในแต่ละปีทผี่ ลิต
ร้อยละ 70 80 90
(2) ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 80 90
(3) จานวนบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
จานวน 350 350 400 450 500
(4) ร้อยละของบัณฑิตครูทไี่ ด้รับการบรรจุเข้าทางานในภูมิภาค
ร้อยละ 50 55 60
เป้าหมาย 2.3 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : 8. ยกระดับสมรรถนะครูประจาการโดยเฉพาะผูท้ ี่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
8.1 จานวนโครงการส่งเสริมการยกระดับครูประจาการได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะสมรรถนะ
จานวน 5
5
9
10 10
ใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(1) ร้อยละของครูประจาการที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะ
ร้อยละ 85 85 90
สมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(2) จานวนนวัตกรรม/หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ใช้ในการยกระดับสมรรถนะครูประจาการ
จานวน 30 31 40 40 47
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทันสภาวการณ์
(3) ร้อยละของโรงเรียนที่นักเรียนมีผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 21 22
จากการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์/
ทุกหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์/
ทุกหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)

ห น้ า | 35

รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
กลยุทธ์ : 9. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่วิชาชีพครู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คณะครุศาสตร์
9.1 ระดับความสาเร็จตาม Platform ในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครู
ระดับ
1
1
2
2
3
ของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพ
(1) จานวนโรงเรียน/หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตครู จานวน 100 100 100 100 100
(2) ระดับความสาเร็จในการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับ
1
1
2
2
3
(3) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยที่เป็น
ระดับ
1
1
2
2
3
ต้นแบบการพัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
(4) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพ
ระดับ
1
1
2
2
3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
พื้นฐาน 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
เป้าหมาย 3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
กลยุทธ์ 10. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สนส./คณะ
10.1 ร้อยละของหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุงให้ทนั สมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น/สอดคล้อง ร้อยละ 40 50 65 75 80
กับแนวทางการพัฒนาประเทศต่อจานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
(1) จานวนหลักสูตรสะสมทีป่ รับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 1
2
3
(2) จานวนหลักสูตรสะสมทีป่ รับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัยกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
จานวน 41 48 63 70 75
(3) จานวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน/การพัฒนา
จานวน 1
1
2
3
4
ท้องถิ่น/การพัฒนาประเทศ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)
รายการ
รายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
10.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
(1) ร้อยละของหลักสูตรสะสมทีก่ าหนดจุดเด่น-จุดเน้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ
(2) ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กาหนดตามแผนการรับนักศึกษา
(3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีแผนการบริหารหลักสูตรตามจุดเด่น-จุดเน้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ
(4) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรมการบริหารหลักสูตรตามจุดเด่น-จุดเน้น
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่น/ประเทศ
(5) จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะหลักสูตรที่
มีใบประกอบวิชาชีพ) หรือมาตรฐานตามกรอบ TQF (ขึ้นทะเบียน TQR)
กลยุทธ์ 11. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
11.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้คะแนนผลการประเมินการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ที่ได้คะแนนการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
11.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนส./คณะ

ระดับ

1

1

2

3

3

ร้อยละ

5

5

50

80

100

ร้อยละ
ร้อยละ

65
5

68
5

70
20

75
70

80
100

ระดับ

1

2

3

3

3

จานวน

-

-

1

3

5

ประกัน/คณะ
ร้อยละ

55

85

90

92

94

คะแนน 4.25 4.35 4.45 4.55 4.65

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)
รายการ
รายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย 3.2 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 12. พัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
12.1 สัดส่วนของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์) ที่เพิ่มขึ้นต่อจานวนอาจารย์ที่มผี ลงานวิชาการ/นวัตกรรม/งานวิจัยเผยแพร่
(1) จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น
(1.1) จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์) ทีเ่ พิ่มขึ้น
(1.2) จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ที่เพิ่มขึ้น
(1.3) จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์) ที่เพิ่มขึ้น
(2) จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/บทความวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่
(2.1) จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
(2.2) จานวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติ
(2.3) จานวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
12.2 สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งวิชาชีพที่เพิ่มขึ้นต่อจานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีผลงานวิชาการ-นวัตกรรม-งานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่
(1) จานวนบุคลากรที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาชีพทีส่ ูงขึ้น
(2) จานวนบุคลากรที่มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/บทความวิจยั เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กบค./วิจัยฯ/คณะ
สัดส่วน

38:85 46:422 80:455 100:480 120:610

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

38
10
28
85
1

46 80 100 120
1
3
16 20 30 40
30 40 70 80
422 455 480 610
2
5
10 20

จานวน
จานวน
สัดส่วน

70
14

400 400 410 420
25 50 60 70

-

-

จานวน
จานวน

9

14

10:25 15:35 20:40

10
25

15
35

20
40

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
12.3 สัดส่วนสะสมของจานวนบุคลากรที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สัดส่วน 4:2 4:2 20:5 40:10 60:20 วิเทศฯ/ทุกหน่วยงาน
(1) จานวนสะสมของอาจารย์ทสี่ อบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
จานวน 4
4 20 40 60
(2) จานวนสะสมของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
จานวน 2
2
5
10 20
12.4 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รบั การอ้างอิง (Citation) หรือนาไปใช้ประโยชน์
จานวน 94 104 120 140 170
วิจัยฯ/คณะ
(1) จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
จานวน 14 19 30 40 50
(2) จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
จานวน 80 85 90 100 120
เป้าหมาย 3.3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 13. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทางาน เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start up)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สนส./คณะ
13.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทางาน
ร้อยละ 20 30 40
เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start up)
(1) จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทางาน
จานวน 1 10 15 20
เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (WIL)
(2) จานวนโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/ทักษะอาชีพ/ทักษะ
จานวน 1 30 40 50
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้บริบทการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(3) จานวนโครงการทีส่ ่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
จานวน 74 76 78 80 90
ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)
รายการ
รายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(4) จานวนหลักสูตรที่อาจารย์ผสู้ อน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ WIL/Start up ร่วมกับ
สถานประกอบการ/หน่วยงาน
(5) จานวนสื่อ/นวัตกรรม/องค์ความรู/้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
กับการทางาน เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
13.2 ระดับความสาเร็จของความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพ
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการประกอบอาชีพของบัณฑิต
(1) จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้ร่วมกับสถานประกอบการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(2) จานวนนักศึกษาที่ได้รบั การบ่มเพาะให้มีทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ร่วมกับ
สถานประกอบการ/หน่วยงาน
(3) จานวนบัณฑิตสะสมทีไ่ ด้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
13.3 ร้อยละของนักศึกษาใหม่จากพื้นทีบ่ ริการที่เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น ต่อจานวนนักศึกษาใหม่
(1) จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
(2) จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์
(3) จานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
จานวน 10 15 20

จานวน

-

-

10

15

20

ระดับ

2

2

2

3

3

จานวน

-

-

5

15

25

จานวน

-

-

จานวน

-

-

ร้อยละ
จานวน
จานวน
จานวน

40 42
761 915
150 170
55 52
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนส./คณะ

100 200 300
5

15

50 55
930 950
200 250
57 62

25
60
980
300
70

บัณฑิตฯ/คณะ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)
รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
นับ 2560 2561 2562 2563
กลยุทธ์ 14. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
14.1 ร้อยละของโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
ร้อยละ 80 85
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ ต่อจานวน
โครงการทั้งหมด
(1) ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
ร้อยละ 5 11 20 30
ต่อจานวนโครงการส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตทั้งหมด
(2) ร้อยละของนักศึกษาของหลักสูตรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
ร้อยละ 90 92 100 100
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
(3) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาทีส่ าเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 75
(4) จานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่/ได้รับรางวัล
จานวน 112 125 130 135
ในระดับชาติ/นานาชาติ
(5) ร้อยละของผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/ได้รับ
ร้อยละ 24 29 40 50
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
14.2 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตามสาขาวิชาโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
คะแนน - 4.50 4.55
(1) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ระดับ
2
2
3
3
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
(2) จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
จานวน - 400 450
ของตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
(3) ร้อยละของบัณฑิตได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ 80 82 84 86
(4) ร้อยละของบัณฑิตได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ 50 55 60 65

2564
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนส./คณะ

90
50
100
80
140
60

บัณฑิตฯ/คณะ

4.60
3

ประกัน/คณะ
สนส./คณะ

500

วิเทศฯ/คณะ

88
70

ประกัน/คณะ
ประกัน/คณะ
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
เป้าหมาย 4.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
กลยุทธ์ 15. ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สนอ./คณะ
15.1 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ระดับ
2
2
3
3
3
และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิน่ อย่างเต็มที่
(1) จานวนโครงการส่งเสริมบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้
จานวน 9 12 15 15 15
ความสามารถและศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
(2) จานวนอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รบั รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
จานวน 17 35 42 51 66
(2.1) จานวนอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
จานวน 6
7 10 12 14
กบค./คณะ
(2.2) จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
จานวน 6 23 25 30 40
กองพัฒฯ/คณะ
(2.3) จานวนศิษย์เก่าที่ได้รบั รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
จานวน 5
5
7
9 12
(3) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ระดับ
1
2
2
3
3
(4) ระดับความสาเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยร่วมกับศิษย์เก่าเพื่อขยาย
ระดับ
1
2
2
3
3
เครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์
กลยุทธ์ 16. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สนอ./วิเทศฯ/
ทุกหน่วยงาน
16.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
จานวน 25 27 31 36 40
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(1) จานวนเครือข่ายความร่วมกับองค์กรภายในประเทศ
จานวน 19 20 23 27 30
(2) จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
จานวน 6
7
8
9 10

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
16.2 จานวนโครงการทีไ่ ด้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย
จานวน 26 26 26 29 32
สนอ./วิเทศฯ/
(1) จานวนโครงการทีไ่ ด้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
จานวน 18 18 22 25 28
ทุกหน่วยงาน
(2) จานวนโครงการทีไ่ ด้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
จานวน 8
6
4
4
4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
16.3 ระดับความสาเร็จของโครงการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน/ต่างประเทศ ระดับ
1
2
2
3
3
กลยุทธ์ 17. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น/การสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
วิจัยฯ/คณะ
17.1 จานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา
จานวน 5
7
8
9 10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
17.2 จานวนทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม/ต่อยอดเชิงพาณิชย์
จานวน 5
7
8
9
9
เป้าหมาย 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กลยุทธ์ 18. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล (งบประมาณและบุคลากร) ให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สนอ./ประกัน/
ทุกหน่วยงาน
18.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การรับรู้ข้อมูลหรือสารสนเทศจากฐานข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80 85 100 100 100
ของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
(1) จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
จานวน 5
5
5
6
7
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จานวนโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลของ
จานวน 15 15 16 17 17
มหาวิทยาลัย
(3) ร้อยละของเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 80 85 100 100 100
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สนอ./ประกัน/
ทุกหน่วยงาน
18.2 ระดับความสาเร็จของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
ระดับ
3
3
3
3
3
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(1) ระดับความสาเร็จของในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับ
3
3
3
4
5
(2) ระดับความสาเร็จของการควบคุม กากับ ดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับ
3
3
3
4
5
(3) ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามเจตนารมณ์ของการปราบปรามทุจริต
ระดับ
3
3
3
3
3
(4) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ระดับ
3
3
3
3
3
ดาเนินงาน (Integrity and transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัย
(5) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริมพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อ
ระดับ
3
3
3
3
3
การบริหารจัดการของหน่วยงาน
กลยุทธ์ 19. ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบและกลไกการดาเนินงานให้มีความเหมาะสมคล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สนอ./ประกัน
ทุกหน่วยงาน
19.1 ร้อยละของการทบทวน/ปรับปรุงระบบและกลไกการดาเนินงานให้มีความเหมาะสม
ร้อยละ 90 95 100
คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีไ่ ด้รับการทบทวน/ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
ร้อยละ 80 85 90
(2) ร้อยละของระบบกลไกการดาเนินงานที่มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม คล่องตัวและรวดเร็ว ร้อยละ 90 95 100
(3) ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 50 60 70
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รายการ
รายละเอียด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สนอ./
19.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ านของ
ระดับ
1
1
2
3
3 กองนโยบายและแผน
/ทุกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
(1) ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดาเนินงาน ระดับ
1
1
3
4
5
(2) ระดับความสาเร็จในการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ระดับ
2
2
3
4
5
(3) ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ระดับ
1
1
3
4
5
กลยุทธ์ 20. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะ/ศูนย์/สานัก/มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/สากล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สนส./สนอ./ประกัน/
ทุกหน่วยงาน
20.1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ระดับ
3
3
3
3
3
มหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานและมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ร้อยละ 49 80 82 84 86 ประกัน/สนส./คณะ
ภายใน (SAR) ระดับ 3.01 ขึ้นไป
(2) ร้อยละของหน่วยงานสนับสนุนทีไ่ ด้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ร้อยละ 100 100 100 100 100
ในระดับดีขึ้นไป (3.51)
(3) จานวนหลักสูตรสะสมทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่มาตรฐานตามกรอบ TQF (ขึ้นทะเบียน TQR)
จานวน 1
13 18
สนส./คณะ
(4) จานวนหน่วยงาน/คณะทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
จานวน 1
2
(5) ระดับความสาเร็จของการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างมาตรฐาน
ระดับ
1
2
3
4
5
ประกัน/คณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร/คณะ/ศูนย์/สานัก)
(6) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริม/พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดลาดับ
ระดับ
1
1
1
2
3
สนอ./ประกัน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
(7) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริม/พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดลาดับ
ระดับ
1
1
1
2
3
สถาบันการศึกษาทั่วโลก (Webometrics Ranking of World Universities)
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คาอธิบายหน่วยนับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. จานวน หมายถึง การนับผลงานหรือผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณตามหน่วยนับที่กาหนด
2. จานวนสะสม หมายถึง การนับจานวนสะสมของผลงานหรือผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณตามหน่วยนับที่กาหนด โดยนับสะสมจานวนตามค่า
เป้าหมายของผลงาน ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
3. ร้อยละ หมายถึง จานวนของผลงานหรือผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ เทียบกับข้อมูลจริงของค่าเป้าหมายในปีงบประมาณนั้น
4. ร้อยละสะสม หมายถึง จานวนสะสมของผลงานหรือผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เทียบกับข้อมูลจริงของค่าเป้าหมายในปีงบประมาณตามหน่วยนับที่กาหนด
โดยนับสะสมจาแนกตามค่าเป้าหมายของผลงาน ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
5. ระดับคะแนน หมายถึง ค่าของคะแนนที่ได้จากการประเมินหรือความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัด วัดจากค่าเฉลี่ยการประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และ
แปรความหมายขอบเขตของค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ ตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best) (Best, 1981 p.182) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.50 - 5.00
หมายถึง
ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลสาเร็จอยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.50 - 4.49
หมายถึง
ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลสาเร็จอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย
2.50 - 3.49
หมายถึง
ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลสาเร็จอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.50 - 2.49
หมายถึง
ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลสาเร็จอยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.49
หมายถึง
ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลสาเร็จอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
6. ระดับความสาเร็จ หมายถึง คะแนนการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามระบบกลไกหรือโครงการที่กาหนดในแต่ละตัวชี้วัด ที่ส่งผลต่อผลงานหรือค่าเป้าหมาย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ โดยคะแนนการประเมินกระบวนการ มี 5 ระดับ ดังนี้
(ใช้ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หรือ SAR ของ สมศ.)
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ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
1) ไม่มีระบบ 1) มีระบบกลไก/ 1) มีระบบกลไก/
กลไก
โครงการ
โครงการ
2) ไม่มีแนวคิด 2) มีการนาระบบ 2) มีการนาระบบกลไก/
ในการกากับ
กลไก/
โครงการไปสู่การ
ติดตามและ
โครงการไปสู่
ปฏิบัติ/ดาเนินการ
ปรับปรุง
การปฏิบตั ิ/ 3) มีการประเมินผลลัพธ์
3) ไม่มีข้อมูล
ดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักฐาน
ระบบกลไก/โครงการ
และรายงานผล
4) ไม่มีการทบทวน
ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการ

1)
2)
3)

4)

คะแนน 3
มีระบบกลไก/โครงการ
มีการนาระบบกลไก/
โครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินการ
มีการประเมินผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ของ
ระบบกลไก/โครงการ
และรายงานผล
มีการทบทวนปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ
จากการประเมินผล

1)
2)
3)

4)
5)

คะแนน 4
มีระบบกลไก/โครงการ
มีการนาระบบกลไก/
โครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินการ
มีการประเมินผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ของ
ระบบกลไก/โครงการ
และรายงานผล
มีการทบทวนปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจาก
การประเมินผล
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

1)
2)
3)
4)
5)
6)

คะแนน 5
มีระบบกลไก/โครงการ
มีการนาระบบกลไก/โครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินการ
มีการประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
ของระบบกลไก/โครงการและรายงานผล
มีการทบทวนปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจากการประเมินผล
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ(กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน) สามารถให้เหตุผล อธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน

ภาคผนวก
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และเพื่อนามาใช้ในการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลของการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยสรุปดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
ที่
ประเด็น
1 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านการผลิตและพัฒนาครู
เป็นที่สนใจของนักศึกษา
2 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
3 อาจารย์ บุคลากรมีความผูกพันกับท้องถิ่นและมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม
4 หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน
5 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นในการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
6 ด้านวิจัยและการบริการวิชาการมีระบบและกลไกในการดาเนินงาน
7 มหาวิทยาลัยสนับสนุนมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนางานทุกพันธกิจ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
8 การวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และมีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
9 ตาแหน่งพื้นที่ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค หรือเป็นสะดืออีสาน ระบบคมนาคมที่
หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
10 ชื่อเสียงของสถาบัน เป็นที่ยอมรับของประชาชน สังคมและภูมิภาค
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จุดอ่อน (Weakness)
ที่
ประเด็น
1 คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ/ประสบการณ์เกษียณอายุไป
2 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้นา
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
3 คณาจารย์ประจามีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา และมีตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอกใน
สัดส่วนต่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
4 บุคลากรบางสาขาไม่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
5 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/นานาชาติยังมีน้อย
6 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มีจานวนน้อย
7 ผลงานวิจัยยังไม่สามารถแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
8 มหาวิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรต่อชุมชน
9 การบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ยังมีน้อย
โอกาส (Opportunity)
ที่
ประเด็น
1 นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง
การศึกษามากขึ้น
2 เทคโนโลยีทันสมัยที่เกิดขึ้นทาให้เอื้ออานวยต่อการบริหารงานมากขึ้น
3 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ
5 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย
6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม ด้าน
การสร้างการเติบบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรที่
หลากหลาย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทมากยิ่งขึ้น
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โอกาส (Opportunity) (ต่อ)
ที่
ประเด็น
7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม ด้าน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสร้างโอกาสใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น
8 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและ
ประเทศชาติ ด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา สร้างโอกาสในการพัฒนาการจัด
การศึกษาที่หลากหลายแก่มหาวิทยาลัย
9 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ด้าน
การพัฒนาท้องถิ่น ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและองค์
ความรู้ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาครูและยกระดับการจัดการศึกษา พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการให้มีอัตลักษณ์ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
10 แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561-2564 ด้านการปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ด้านการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่
สังคมรู้รักสามัคคี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสสร้รางความร่วมมมือกับท้องถิ่น พัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่ารงต่อเนื่องและชัดเจนยิ่งขึ้น
11 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การพัฒนาสังคมสูงอายุ สร้างโอกาสให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
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โอกาส (Opportunity) (ต่อ)
ที่
ประเด็น
12 รัฐบาลสนับสนุนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ทาให้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ทา
กิจกรรมมากขึ้น
13 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนามาใช้ประโยชน์ทั้งในการ
บริหารจัดการ การให้บริการ การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น และการพัฒนาการศึกษาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
14 กลุ่มประชาชน และกลุ่มนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีความสนใจในการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย
เพราะเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น มีคุณภาพ ค่าเล่าเรียนถูก และสามารถกู้ยืมเงินกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้
ภาวะคุกคาม (Threat)
ที่
ประเด็น
1 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
2 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
3 แนวโน้มจานวนประชากรของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรใน
วัยเรียนลดลง แต่มีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
4 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้
ผู้เรียน
5 นักเรียนทีเ่ ข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการค่อนข้างต่า
6 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น
จึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
7 ระบบการรับเข้าของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการจะมีผลกระทบ
กับจานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
8 เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
9 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองทาให้มหาวิทยาลัยขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
10 ความมั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนา การกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
11 นโยบายการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมีผลต่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
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การวิเคราะห์ TOWS Matrix
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่น
ในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดาเนินการ
ตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและ
นอกมหาวิทยาลัย ในการดาเนินโครงการพัฒนา
สังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ
ของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์
4. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
5. ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนา
และแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
อย่างเต็มที่
6. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้าง
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
1. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชา และ
กระบวนการผลิต ให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่
ยอมรับด้วย School Integrated Learning
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิต
ครูจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่วิชาชีพครู
3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล
(งบประมาณและบุคลากร) ให้ทันสมัย รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์เชิงแก้ปัญหา (WO)
1. สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อสร้างความรักและความผูกพัน
พลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น
2. ยกระดับสมรรถนะครูประจาการ โดยเฉพาะ
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และบ่มเพาะ
สมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ
และกลไกการดาเนินงานให้มีความเหมาะสม
คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
1. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมือ
อาชีพ ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และ
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
2. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
กับการทางาน เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start up)
4. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะ/
ศูนย์/สานัก/มหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ/สากล (TQR/EdPEx)

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกุล
ดร.นรภัทร์ น้อยหลุบเลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร
ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์
นายเมธี กลมดวง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
รักษาการผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

คณะจัดทำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
นายเสถียร ภูมีแกดา
นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด
นายสุพรรณ์ หวานแท้
นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์
นายณัฐพงศ์ พันธุ์พิชัย

นายเมธี กลมดวง
นายสุวิทย์ ทัพสุริย์
ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ วิเชียรพนัส
นางวรรณวิสา ยศระวาส
นางสาวนฤมล ศรีสารคาม
นายสมศักดิ์ เหล่าทับ

พิสูจน์อักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ อภัยวงศ์

ข้าราชการบานาญ
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