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ค าน า 

 

 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาได้จัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์ฯ  ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562  ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สิ้นสุดการด าเนินงานไปแล้วศูนย์วิจัย
และการศึกษาบรรพชีวินวิทยาจึงได้มีการประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้น ามาสู่
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 
2562) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการบริหารศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของผู้เรียนที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ศูนย์วิจัยและการศึกษา
บรรพชีวินวิทยาจะต้องมีการก าหนดทิศทาง และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนกลไกการ
ด าเนินงานให้มุ่งสู่การผลผลิตที่มีคุณภาพ ประกอบกับการปรับปรุงเกณฑ์วัดผลที่สะท้อนคุณภาพอย่างแท้จริง 
ดังนั้น การมองอนาคตการศึกษาจึงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน แต่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาต้องเตรียม
ความพร้อมทุกด้าน และพยายามสร้างความร่วมมือกันในการจัดการศึกษากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นส าคัญ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด และท่ีส าคัญสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและเป็นที่พ่ึงของสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการปรับปรุงแผนกลยุทธ์นั้นได้มีบุคลากร
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง 
 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรจักได้น าแผนกลยุทธ์ศูนย์วิจัย
และการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2562) ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะสามารถพัฒนาศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ในอนาคต 
 
 
 

 
                   (รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน) 

      ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
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ปรัชญา 
 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 
 
วิสัยทัศน์ 
 บรรพชีวินวิทยา ศาสตร์สากลของไทย ทางเลือกใหม่ของการศึกษาและวิจัย 
 
พันธกิจ 
 1) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 2) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  
ของอีสาน 
 
ค่านิยมองค์กร 
 Palaeontologocal Research and Education Centre 
 P = Palaeon Centre   (ศูนย์กลางความเป็นเลิศเพ่ือการเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา) 
 R = Research   (เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอด) 
 C = Cooperate to network of researchers  (ความร่วมมือเพ่ือสร้างเครือข่ายทางการวิจัย) 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์

ให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ 
            ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาให้ได้รับการยอมรับ

และพัฒนาในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาภูมิทัศน์  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
 
 

แผนกลยุทธ์ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564 

(ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2562) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ 
         ให้กับชุมชนและสังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน
ปีงบประมาณ 

2563 
กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1.1) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาต้องมีหน่วยวิจัยและผลงานทีม่ีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจาก
สถาบันอืน่ 
1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการ 
ด าเนินงานของหน่วยวิจัยเพื่อความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัย(ศูนย์วิจยัและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา และศนูย์ความ
เป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม)     หรือหน่วย
วิจัยเฉพาะทางของคณะ 

ระดับ 5 1)ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมหีน่วยวิจัย
เฉพาะทางเพื่อสร้างเอกลักษณ์และความโดด
เด่นของคณะ 
2)ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัย(Research 
Unit) สู่ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลศิ (Center of 
Excellent) 
3)ขยายเครือข่ายการท างานร่วมกนักับ
หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

บุคลากรศูนย์ฯ 

เป้าประสงค์ 1.2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางด้านการวิจัยของนักวิจัย  และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจยั
ภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ 
1.1.2 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์เผยแพรใ่น
ระดับชาติและระดบันานาชาติต่ออาจารย์ 
และนักวิจัยประจ า 
 

ร้อยละ 80 1)ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมผีลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลที่ไดร้ับการยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จาก สกอ. หรือถูกน าไปอ้างอิง 
(Citation) 
2)ส่งเสริมและพัฒนาการประชุมวชิาการและ
วารสารระดับนานาชาติ มมส. 

บุคลากรศูนย์ฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน
ปีงบประมาณ 

2563 
กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 2.1) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(University Social Responsibility) 
ด้วยการเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริมการจัดโครงการ-กิจกรรมน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 
2.1.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 80 1)ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บรกิารวิชาการแก่
ชุมชนและน าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนาการให้บริการ
วิชาการในปีต่อไป และสื่อเผยแพร่ความรูสู้่
สังคม 
2)ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนและสังคม 
 
 
 
 

บุคลากรศูนย์ฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์อย่าง 
                   ยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 

เป้าประสงค์ 3.1) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
3.1.1 ร้อยละหน่วยงานท่ีมีการ 
ด าเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่ง 
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นท่ีพึ่งทาง 
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้วยการ 
บูรณาการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
 ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยนื 

ร้อยละ 80 1)ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม ประเพณีและภูมปิัญญา 
ท้องถิ่น 
2)สร้างความตระหนักและชื่นชมศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชุมชน 

บุคลากรศูนย์ฯ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ 
                   ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน
ปีงบประมาณ 

2563 
กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 4.1) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ 
ตอบสนองต่อการพัฒนาศูนย์ฯ โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
4.1.1 ร้อยละหน่วยงานท่ีมผีลสัมฤทธิ์ของ
การประเมินผลตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน         ไม่ต่ ากว่า 
4.25 

ร้อยละ 100 1)พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริาชการใหส้อดคลอ้งกับอัต
ลักษณ์จดุเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบาย
ของชาติ 
2)ก าหนด KPI ระดับองค์กร ระดบัหน่วยงาน
ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน
เพื่อให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI 
มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรศูนย์ฯ 

เป้าประสงค์ 4.2) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยครบถ้วนถกูต้อง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ 
รองรับการบริหารจัดการขององค์กร และการประกันคุณภาพการศึกษา (เดิม) 
4.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการ 
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท้ัง 
 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ 

ระดับ 5 1)ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมลูสารสนเทศใหม้ี
ความเชื่อมโยง มีความเช่ือถือได้ มเีสถียรภาพใน
การท างาน มีความทันสมัยสามารถอ้างอิงได้ 
2)พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการ
วางแผนตัดสินใจส าหรับการด าเนนินโยบายและ
แผนงาน/โครงการตา่งๆของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรศูนย์ฯ 
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เป้าประสงค์ 4.3) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกและน าไปสูก่ารจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ (เพ่ิม) 
4.3.1 ร้อยละหน่วยงานท่ีมผีลสัมฤทธิ์ 
ของการประเมินประกันคณุภาพภายใน 
ไม่ต่ ากว่า 4.25 

ร้อยละ 100 1)การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อคณุภาพและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง โดยการบรูณาการการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคณุภาพภายนอก 
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งคณุภาพ 

บุคลากรศูนย์ฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาให้ได้รับการยอมรับ 
                    และพัฒนาในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน
ปีงบประมาณ 

2563 
กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 5.1) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
(ปรับ) 

5.1.1 จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงใน
ระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือ
วิจัย (Inbound Visiting) และ/หรือมีการ
แลกเปลีย่นอาจารย์/นักวิจัย มมส  กับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ (Outbound 
Visiting) 

ระดับ 5 1)ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพเป็นที่รูจ้ักและยอมรับทางวิชาการใน
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ
2)เพิ่มสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและระดับ
นานาชาติที่ไดม้าตรฐาน 
3)เพิ่มอาจารย/์นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อ
มาร่วมงานวิจัย 

บุคลากรศูนย์ฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 6.1) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑม์หาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
6.1.1 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอนัดับ 
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวไมเ่กินร้อย 
ละ 10 ของจ านวนมหาวิทยาลัยไทย 

1 ใน 10 ของ
ประเทศ 

1) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารปฏบิัติการให้
หน่วยงานสีเขียว 

บุคลากรศูนย์ฯ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (SWOT) 
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วิเคราะห์ SWOT ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการวิจัย 
- ผลงานด้านการวิจัยและการศึกษาด้านบรรพชีวิน  
เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ร้างความสนใจกับหน่วยงาน
ภายนอก ชุมชน และมีโครงการ/กจิกรรมโครงการ
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- มีผลงานการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติเป็นจ านวน
มาก 
-บทความวิจัยของศูนย์ฯ ที่ไดร้ับการอ้างอิง (Citation)  
มีจ านวนมาก 
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศจ านวนมาก
และมผีลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 
-หน่วยงานยังไม่มีการเสนอขอทุนวิจัยภายนอก 
-มีเครือข่ายความร่วมมือและการด าเนินกิจกรรมด้านการวิจยักับ
สถาบัน/องค์กรในต่างประเทศน้อย 
-การบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การสรา้ง 
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ยังอยู่ในสัดส่วนท่ีต่ า 
-นักวิจัยที่บรรจุอัตราลูกจ้างช่ัวคราวไม่สามารถขอทุนวิจัยได้ 

- มีนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ฯผลงานวิจัยของนกัวิจัยอย่างจริงจัง 
-มีนโยบายการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ของนักวิจัย 
-มีเครือข่ายความร่วมมือและการด าเนินกิจกรรมด้าน
การวิจัยกับสถาบัน/องค์กรในประเทศ 
-มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  และปรัชญา
ของหน่วยงาน 
 

 
 

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน  
-มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการให้บริการแก่สังคม
และชุมชน  เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็ง และการบรรลุ
วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน  โดย
ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานภายใต้ โครงการ “หนึ่ง
หลักสตูรหนึ่งชุมชน”  และมีการ 
บูรณาการเข้ากับการวิจัย  รวมทั้งมีการต่อยอดโครงการ
ให้มีความต่อเนื่องมาโดยตลอด 
-มีการด าเนินงานบริการวิชาการสูส่ังคมที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
-หน่วยงานมีการบริการวิชาการทีม่ีความหลากหลาย
และสามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชนในด้านบรรพชีวินวิทยา
ได้เป็นอยา่งดี  

-คุณภาพของโครงการบริการวิชาการส่วนใหญย่ังไมต่อบสนองความ
ต้องการหรือการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน 
สังคม และประเทศ  และไม่มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
-การบูรณาการกิจกรรมการบริการวิชาการการวิจยั ยังไม่ครอบคลมุ     
-งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานเกีย่วกับการให้บริการ
วิชาการมีจ ากัด 
-บางชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอย่างจริงจัง 
-หน่วยงานยังไม่มีเครือข่ายและความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
ภายในและภายนอกและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน ทั้งหมดเป็น
ลักษณะของการให้บริการวิชาการทางเดียวเพื่อให้ให้เกิดความยั่งยืน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
-มีการส่งเสรมิการท าวิจัยเพื่อการต่อยอดภูมปิัญญา
ท้องถิ่นในระดับระดับชาติและระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 
- บุคลากร ให้ความร่วมมือกันในการดูแลส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างด ี
 

-โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินงานท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมตาม
ประเพณีพื้นฐานท่ัวไป เช่น  ลอยกระทง  สงกรานต์  ปีใหม่  เวียนเทียน  
แห่เทียน  ท าบุญใส่บาตร  และร่วมงานรัฐพิธีกับจังหวัด  เป็นต้น  ซึง่
โครงการที่เป็นการส่งเสรมิด้านศลิปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความยั่งยืนของ
ศิลปวัฒนธรรม ยังมีน้อย 
-งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมหรือภมูิปัญญาท้องถิ่นที่น าไปสรา้ง
นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ  ยังมี
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
น้อย 
-การบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม กับการการวิจัยยังไม่ม ี

ด้านการบริหารจัดการ  
     1) โครงสร้างองค์กรและการบริหาร  
-ศูนย์ฯ มีคณะกรรมการ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เสียสละ และมีความมุ่งมั่นเพื่อเข้ามาช่วยพัฒนา
หน่วยงาน 
-ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารฯ และเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ได้หลากหลายวิธ ี
-ผู้บริหารมีการมอบ/กระจายอ านาจหน้าที่ให้กับ
บุคลากร เพื่อท าหน้าท่ีก ากับติดตามการด าเนินงาน การ
พิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลและน าเสนอ/รายงาน 
 

-โครงสรา้งการบริหารหน่วยงานภายใน ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการและ
การพัฒนาหน่วยงาน 

     2) บุคลากร  
-ศูนย์ฯ มีการสนับสนุนงบประมาณและทุนในการศึกษา
ต่อ และการสรา้งผลงานด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงาน 
-สนบัสนุนบุคลากรในการขอทุนวิจัยเพื่อสรา้งผลงาน
ให้กับหน่วยงาน 
 
 

-ระบบการประเมินบุคคลยังไมม่ีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งท าให้
การเทียบเคยีงศักยภาพและความโดดเด่นของแต่ละบุคคลท าไดย้าก  
อีกทั้ง การเชื่อมโยงผลงานระดับองค์กรกับผลประเมินรายบุคคล  
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุม 100% 
-ศักยภาพ ขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ 
ตามสายงานและวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ยังไม่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาและการแข่งขัน 
- มหาวิทยาลัยไม่มีการก าหนดความก้าวหน้าในสายงาน career parth 
ของบุคลากรสายสนับสนุนประเภทพนักงาน ในการเข้าสู่ความ
เชี่ยวชาญหรือช านาญการ 
-ศักยภาพและขดีความสามารถของบุคลากรสายสนบัสนุนในการใช้
ภาษาอังกฤษหรือภาษา ต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาลาว) ยังไม่สามารถ
รองรับการเข้าสู่อาเซยีน และก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล  
 

     3) การเงินและงบประมาณ  
-ศูนย์ฯ มีแผนในการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัต ิ
-ศูนย์ฯ มีระบบการตรวจสอบและการรายงานสถานะ
ทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 
-ศูนย์ฯ มีระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการบริหารจัดการ
ทางการเงิน 

-การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดไ้มเ่ป็นไปตาม 
  
 

     4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการ
ตัดสินใจหลายด้านทั้งระบบการเงิน การวิจัย และการ
บริหารจดัการ มีการประเมินและปรับปรุงระบบฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

-ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไมส่ามารถเชื่อมโยง
การใช้งานกันได ้
-ข้อมูลสารสนเทศหลายส่วน ยังไมเ่ป็นปัจจุบันและยังไม่ถูกต้อง 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการพัฒนาสถาบันสูส่ากล  
มหาวิทยาลยัมีระบบกลไกการบรหิารที่จะพัฒนา
มหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นสากล  จนได้รับการจัด
อันดับจากแหล่งจดัอันดับในระดับสากล  ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
➢ QS Asian University Rank   

(2014:(World(710+) (Asian(300+))(Thai(14)) 
➢ QS Stars Ratings   (2014 : (3)) 
➢ Webometrics Ranking of World 

Universities   
(Jul 2014 : (World(934) (Thai(13)) 

➢ SCImago Institutions Ranking   
(2014 : (Thai(11) (World(2,155)) 

    ➢ University Ranking by Academic  
       Performance (URAP)   
       (2014 : (World(1,880)) (Thai(16)) 
 

-ต้องใช้งบประมาณสูง และใช้ระยะเวลานานในการเห็นผลงาน 
-ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาลาว) 
ของบุคลากรและนิสติส่วนใหญ่ ยงัเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
พัฒนา 
-หน่วยงานบางส่วนยังขาดความตระหนักและความตื่นตัวในการเข้าสู่
อาเซียน และการพัฒนาองค์กรเขา้สู่ความเป็นสากล 

ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  
-มหาวิทยาลัยไดร้ับการจดัอันดับจาก Green 
University Rankings  โดย University of Indonesia 
หรือ UI  โดยปี 2013 ติดอันดับที่ 3  ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย และอยู่ในอันดับที ่49 ของมหาวิทยาลัย
ทั่วโลก  
 
-บุคลากรและนสิิตของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจ 
ต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวทิยาลัย ในระดับด ี
-มหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้น เพื่อส่งเสรมิและ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน ที่สามารถใช้ได้จริงและ update ข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆตลอดเวลา (Green metric)   
-มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจดั
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน (Green metric)  
-มหาวิทยาลัยมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อดูแลเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Green metric) 

-การพัฒนาและการด าเนินงานภารกิจด้านนี้ต้องใช้ทรัพยากร 
และงบประมาณจ านวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจ ากัด   
อีกทั้งการพัฒนาต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลง 
-การจัดการและการควบคุมการจราจร/การใช้ยานพาหนะภายใน
มหาวิทยาลยั ด าเนินการได้ยากเนือ่งจากเป็นพื้นท่ีที่มีถนนสาธารณะ 
เข้ามาผ่านในพ้ืนท่ี (Green metric) 
-ระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน บุหรี่ และยาเสพติด  
(Green metric) ยังมีการควบคุมและป้องกันท่ียังไม่ดีพอ 
-การตระหนักและเห็นความส าคญัของสิ่งแวดล้อมของนิสิตและ
บุคลากรยังไม่ทั่วถึง 
-การด าเนินงานตามนโยบายการจดัการขยะและสิ่งปฏิกลูยังไมเ่ป็น
รูปธรรมเท่าท่ีควร (Green metric) 
-มหาวิทยาลัยยังขาดการน าเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้เพื่อส่งเสรมิ 
การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  (Green metric)  
เท่าที่ควร 
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โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) 

-นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มีนโยบายสนับสนุน
และส่งเสรมิการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มีคณุภาพ
มากขึ้น  
-การเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC : Asean Economics 
Cooperation 2015)  ด้านการบริการและด้านการศึกษา 
ท าให้มีโอกาสรับนักศึกษาในภูมภิาคอาเซียนมากขึ้น  
เพื่อรองรับความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการค้า 
การลงทุน เช่น ด้านโลจิสติกส์ ดา้นการบริการสุขภาพ
โดยเฉพาะกับผูสู้งอาย ุ
-การเปิดการค้าเสรีอาเซียน 2015 ท าให้ประเทศไทย   
มีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  ด้านภาษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และ คุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานในระดับอาเซียน 
-สังคมไทยต้องการบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้แรงงาน 
-ประชาคมอาเซยีนส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรยีนการสอนที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสังคมไทย และสังคมโลก 
-การรวมกลุ่มของประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียน  
เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลยัสามารถขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 
-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555  ให้ทุกหลักสูตร 
มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
-สังคมต้องการองค์ความรู้ด้านการผลิตสินค้า การบริการ 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
-มีความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการผลิตบณัฑิต 
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 
-นโยบายของรัฐเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา เอื้อต่อการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเข้าสูส่หกิจศึกษา 
-นโยบายการใหผู้้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน หรือเป็นแหล่งฝึกทักษะ เป็นโอกาส 
ในการพัฒนาทักษะของนิสิตให้มีศกัยภาพตรงตามที่ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการ 
-ค่านิยมในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐส่งผลให้
นักเรียนเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-นโยบายของประเทศ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลยั” 
เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินงานโครงการ 
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนท่ีสอดคล้องตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
-สภาพแวดล้อมของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เอื้อต่อการศึกษา
และพัฒนาสังคมตามอตัลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

-การเปลีย่นแปลงด้านการเมือง และนโยบายระดับประเทศ
บ่อยครั้ง ท าให้การพัฒนาอุดมศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง 
-นโยบายของอุดมศึกษาของประเทศไม่ชัดเจน ขาดการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันอยา่งจริงจังของสถาบันอุดมศึกษาในทุกกระทรวง 
และขาดการให้ความส าคญัในการผลักดันใหเ้กิดการสร้างคุณค่า
ของอุดมศึกษาอย่างแท้จริง 
-การเปิดการค้าเสรีอาเซียน 2015 โดยเฉพาะด้านการศึกษา 
ก่อให้เกิดการแข่งขันกันมากข้ึนท าให้มีมหาวิทยาลัยต่างชาต ิ
ทั่วโลกมาตั้งวิทยาเขตในประเทศไทย 
-มาตรฐานคณุภาพบัณฑติในระดบัอาเซียน เป็นภาวะคุกคาม 
ที่ท าให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพบณัฑิตใหไ้ด้ 
ตามมาตรฐาน 
-ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซียน มีนโยบายที่จะใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลางและบางประเทศมกีารใช้ภาษาเพื่อนบ้านในการ
สื่อสาร ท าให้อุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนทางด้าน
ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
-การเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนและ 
ของโลก  ส่งผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
และการได้งานท าของบัณฑิต 
-ตลาดแรงงานท่ีมีการปรับเปลีย่นตามกระแสโลก ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอน หรือหลักสตูรไมส่ามารถปรับเปลี่ยนได้ทัน
การณต์ามสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง 
-ลักษณะงานในทศวรรษที่ 21 มีความซับซ้อนหลากหลาย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิตบณัฑิตให้ตรงกับลักษณะงานท่ีม ี
ความต้องการทักษะที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพและพฤติกรรม
การเรยีนรู้ของผู้เรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
-ประชาคมอาเซยีนส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลยัที่ต้องใช้
งบประมาณสูงขึ้น   
-งบประมาณแผ่นดินท่ีไดร้ับจัดสรรจากรัฐบาล มีจ านวนลดลง   
ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลยั 
-ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน อาจส่งผลต่อจ านวนนิสิตและการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
-นักเรียนท่ีเลือกเข้าเรยีนอุดมศึกษาเป็นไปตามกระแสคา่นิยม  
โดยไม่มีความตั้งใจ และความมุ่งมัน่ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน ์
-การเปลีย่นแปลงของโครงสร้างประชากร อัตราการเกดิของ
ประชากรของประเทศลดลง ส่งผลให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษาลดลงตามไปดว้ย โดยวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง  และวัยสูงอายมุีเพิ่มขึ้น 
-สังคมไทย ครอบครัว และเยาวชน อ่อนแอ ขาดความรัก 
ความสามัคคี ด้อยคณุธรรมจริยธรรม มีการคอรัปช่ัน และ 
บริโภคนยิมสูง 
-การเพิ่มและการปรับเปลี่ยนมาตรฐานของสมาคมวิชาชีพ 
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โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) 
มหาวิทยาลยั 
-มหาวิทยาลัยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่อยู ่
ใจกลางพื้นที่อีสาน มีโอกาสและมศีักยภาพเป็นศูนย์กลาง
ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
-มีโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ที่เช่ือมต่อท่ัวประเทศไทย เช่น Uninet 
-ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ Social network ที่
ทันสมัย และมีขีดความสามารถสูง เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 

ในสาขาต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติของบัณฑิตตามความต้องการ 
ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
-ระดับความรู้และทักษะในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน 
-ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้าน
อุดมศึกษา 
-สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างมหาวิทยาลัยมีแหล่งอบายมุข  
มหาวิทยาลยัไมส่ามารถเข้าไปควบคุมหรือจดัการได้ ส่งผลให้มี
ผลกระทบทางด้านลบ ในด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และนสิิต 
-ผู้รับเหมาทิ้งงาน 
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