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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น  และตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 20 (3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 ที่ได้น าแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบายชาติ กระทรวงศึกษาธิการ   
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ.  และ สมศ.  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560   
 

 คณะศึกษาศาสตร์มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผน 
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกฝ่ายในคณะฯ  ตอบสนองทิศทางการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  
ที่ก าหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
 

                          

                       
                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร) 
                                     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
            4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
 

วิสัยทัศน์  
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 1. ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิต มีความรู้คู่
คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก ทุกหลักสูตร 
 2. เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มีการ
แลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
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อัตลักษณ์ 
 “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
 

เอกลักษณ์ 
 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 
ค่านิยมองค์กร 
 GROWTH  
   G  =  Goals  การมีเป้าหมายในการท างาน การท างานแบบมุ่งเป้า 

   KPI  -  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Output Outcome) 
   R   =  Responsibility ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส 

   KPI  –  กระบวนการท างานที่ส าเร็จตามเป้าหมาย  
   O   =  Originality  ริเริ่มสร้างสรรค์  

   KPI  -  Output ผลการท างาน 
   W   = Wisdom ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเองและ 
    พัฒนาสังคม 
    KPI - วัดจาก Input (ตัวของบุคลากร) กระบวนการท างาน Output     
   T   =  Teamwork  การท างานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ  

   KPI - กระบวนการท างาน และผลลัพธ์ของงาน 
   H   =  Happiness องค์กรแห่งความสุขความสุขในการท างาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ สังคม) มีจิตบริการที่ดี (Service Mind) 

   KPI – ตัวบุคลากร และผลการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 
 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 และแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์  

ประจ าปี 2561 - 2565 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2560 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2561- 2565 

ยุทศศาสตร ์3) การ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ 1) การเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

แนวทาง 1 การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกกลุ่มวยัให้มีทักษะและความรู้
ความสามารถ 
แนวทาง 2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน  การวิจยั  และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.2 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

เป้าหมายที่ 2.3 การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ
(อาเซียน) ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะด้านวิชาชีพ  
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต 
เป้าประสงค์ 1.5 ผลิตบัณฑิตให้มี
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ด้านภาษาอาเซียน 
ด้านวิศวกรรม และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่  1.3  เพื่อพัฒนา
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สาธิตอยา่งมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ 
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับชาติและเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
   เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมี
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบ
การพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการ
วิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน 
และการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

 

FACULTY OF EDUCATION MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2560 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2561- 2565 

   ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความเป็น
เลิศทางการวิจัย  หรืองาน
สร้างสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์
เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไป
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงาน
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนา  สังคม  และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมี
การท างานเชิงวิชาการร่วมกัน 
(Engagement) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
 
 

  เปา้ประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจยั มี
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐเ์ชิงบูรณา 
การสหวิชา  ที่สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสังคมชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมี
รายรับจากผลงานวิจยั นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมี

การท างานเชิงวิชาการร่วมกัน 
(Engagement) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 

   เป้าประสงค์ที่ 2 คณะม ี
ระบบการส่งเสริมการวิจยัที ่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ 
หลากหลาย และวจิัยที่สร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และสังคม เพื่อน าไปสู่ 
ความสามารถเชิงการ 
แข่งขัน ตลอดทั้งมีการ 
เผยแพร่ผลงานการวจิัยและ 
บทความทางวิชาการสู ่
ระดับชาติและนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการ
วิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการ 
ส่งเสริมการบริการวิชาการ 
ที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่น และ 
การพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

 

FACULTY OF EDUCATION MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 

20 ป ี
 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2560 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2561- 2565 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย 2.1 ผู้เรียนมีทกัษะ
และคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  
เป้าหมาย 2.3 สถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
เป้าหมาย 2.4  แหล่งเรียนรู้  
สื่อต าราเรียน  นวัตกรรม และ
สื่อการเรียนรู้   
มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่

เป้าหมาย 2.7 ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับ
การรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TOR) หลักสูตร  วิชาชีพ
ได้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ  
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 
เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ
(อาเซียน) ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะด้านวิชาชีพ 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต 
 
 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตร
ได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOR) 
หลักสูตร  วิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชพี
ระดับชาติ/นานาชาติ  สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  เพือ่พัฒนา
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สาธิตอยา่งมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ 
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับชาติและเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
   เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมี
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบ
การพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

 

FACULTY OF EDUCATION MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2560 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2561- 2565 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม 

เป้าประสงค์ 3.1 มีสถาบันการ
พัฒนาและการดูแลผู้สูงวัยแบบ
ครบวงจร 
เป้าประสงค์ 3.3 มีสถาบันการ
เรียนรู้ 
ตามช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 
และยกระดบัการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 
และยกระดบัการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการใหม้ี
ประสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล   
   เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะ
มีระบบการบริหารงาน
บุคคลและส่งเสรมิการ
พัฒนาบุคลากร 

 ยุทธศาสตร์ 6) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในภาครัฐและธรร
มาภบิาลในสังคมไทย 
แนวทาง 1 ปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกจิ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใสทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส   
ความเสมอภาค  และความเท่า
เทียม 
ทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ 2.1 ผู้เรียนทุกคน
ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 2.3 ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพือ่การวางแผน   
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 
และยกระดบัการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 
และยกระดบัการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการใหม้ี
ประสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล   
   เป้าประสงค์ที่ 5.3 มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

7 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

 

FACULTY OF EDUCATION MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2560 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2561- 2565 

  การบริหารจัดการ การติดตาม 
ปรเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6) สง่เสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลยั
มีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพ
ในการรองรับความเป็นนานาชาติ        
เป้าประสงค์ 6.3 ส่งเสริมให้มีการ
จัดสภาวะแวดล้อม  ระบบการ
สื่อสาร เอกสาร  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัยให้
เป็นสากล               

ยุทธศาสตร์ที่ 6) สง่เสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลยั
มีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพ
ในการรองรับความเป็นนานาชาติ                     

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
    เปา้ประสงค์ที่ 6.2 คณะมี
การส่งเสริมให้มีการท าความ
ร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบัน
ต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
นิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการ
เรียนการสอนและการวจิัย 

 ยุทธศาสตร์ 8) วิทยาศาสตร์ เทคโนล
ยี วิจัย และนวตักรรม 

แนวทาง 1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคม
นวัตกรรม และผลักดันงานวิจยัสู่
การใช้ประโยชน ์
แนวทาง 2 พัฒนาสภาวะแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน  การวิจัย  และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
เป้าหมายที่ 2.3 การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยั
และสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่สรา้ง
คุณค่าและมูลค่าเพิม่ให้กับชุมชน
และสังคม 
เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความเป็น
เลิศทางการวิจัย  หรืองาน
สร้างสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์
เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไป
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2) พัฒนาการวิจัย
และสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมทีส่ร้างคุณค่าทาง
วิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
และสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทายลัยมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจยั มี
ผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ ์เชิงบูรณาการสห
วิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับ
สังคมชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการ
วิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน 
และการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ
    เปา้ประสงค์ที่ 2 คณะม ี
ระบบการส่งเสริมการวิจยัที ่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ 
หลากหลาย และวจิัยที่สร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และสังคม เพื่อน าไปสู่ 
ความสามารถเชิงการ 
แข่งขัน ตลอดทั้งมีการ 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 

20 ป ี
 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2560 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2561- 2565 

   เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงาน
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนา  สังคม  และประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมี
รายรับจากผลงานวิจยั นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ ์   
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ        

เผยแพร่ผลงานการวจิัยและ 
บทความทางวิชาการสู่ระดับชาติ
และนานาชาต ิ
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาต ิ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
2559 2560  ปี 2561  ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานสิิตและศิษยเ์ก่าที่เข้มแข็ง ผลติและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01)*  (มหาวิทยาลยั+คณะวิชา) 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
80 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
3.โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ุกหลักสูตร 

100,000 
250,000 

 
100,000 

- อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- นางเพ็ญสิริ  วังหน้า 
- เลขาภาควิชาทุกภาค 

1.1.2  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน
หรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ* (มหาวิทยาลยั+
คณะวิชา) 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ร้อยละ 
72 

ร้อยละ 
100 

4. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบนัตา่งประเทศ  

3,000 
 

- อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- น.ส.เมลินดา ทวยภา 
- น.ส.นิโรบล จันทะกล 

1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี *(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
95.28 

ร้อยละ 
89.54 

ร้อยละ 
90 

  - อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- นางศุภรภัทร์ กลมดวง 

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก)  (ประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต) * (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

4.53 4.54 ไม่น้อยกว่า 
4.50 

5. โครงการพัฒนานิสติคณะศึกษาศาสตร์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

30,000 - อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- นางศุภรภัทร์ กลมดวง 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 
คะแนน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด 
(MSU English Exit – Exam) (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
26.26 

ร้อยละ 
72.67 

ร้อยละ 
30 

6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ MSU English Exit-
Exam 
 

13,000 
 

- อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- น.ส.เมลินดา ทวยภา 

1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะด้าน IT  ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อย

ร้อยละ 
87.44 

ร้อยละ 
91.11 

ร้อยละ 
83 

  - ผศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา 
- น.ส.กุสุมา สีดาเหลา 
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
2559 2560  ปี 2561  ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

กว่า 50 คะแนน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบ
ทั้งหมด   (IT Exit-Exam)   (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1.2.5 ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทย 
และอังกฤษ หรือสื่อการสอนภาษาต่างประเทศท่ีจัดการเรียนการ
สอน) (ทุกระดับ) (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

  - อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- นางเพ็ญสิริ  วังหน้า 
- เลขาภาควิชาทุกภาค 

1.2.6 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หรือในหลักสตูรของคณะ* 

ระดับ 
6 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

  - อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- นางเพ็ญสิริ  วังหน้า 
- เลขาภาควิชาทุกภาค 

1.2.7  จ านวนนิสิตและ/หรือศิษยเ์ก่าทีไ่ดร้ับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
(คณะ) 

27 
คน 

23 
คน 

10 
รางวัล 

7. โครงการเชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่าดเีด่นคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปี 2561 
8. โครงการแสดงความยินดีกับนิสติที่สร้าง
ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

10,000 
 
 

5,000 

- อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ ์
- นายนิยม โพธิ์ทอง 
 
- ผศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา 
- น.ส.กุสุมา สีดาเหลา 
- นายมนต์ชัย ทัพย์สุรยิ ์

รวม 9 ตัวชี้วัด  รวมรวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1  511,000 บาท 
 * หมายถึงตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน 

และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ  2559 2560 2561   
เป้าประสงค์ที ่2.1 คณะมรีะบบการส่งเสริมการวิจัยทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย และวิจัยที่สรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสงัคม เพื่อน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการ
เผยแพรผ่ลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือสรา้งมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม  (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

6 3 
โครงการ 

1. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับ
คณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร ์
 

1,000,000 
 
 

- ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ ์
- นางรุ่งทิพย์ สิงพร 

2.1.3  จ านวนโครงการวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐเ์ชิงบูรณาการสหวิชา (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

6 3 
โครงการ 

  - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ ์
- นางรุ่งทิพย์ สิงพร 

2.2.1 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก* (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

10.00 ร้อยละ 
0.05 

  - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จลุสวุรรณ ์
- น.ส.พลิาสลักษณ์ เขียวน้ าชุม 

2.2.2 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* (มหาวิทยาลัย+
คณะ) 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 1   - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จลุสวุรรณ ์
- น.ส.ผกามาศ ภสูิงห ์

2.2.3 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่ม
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* 
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

100 ≥90,000   - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จลุสวุรรณ ์
- น.ส.ผกามาศ ภสูิงห ์

2.3.1 ร้อยละคณุภาพของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า* 
        -กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

19.67 33.66 ร้อยละ 
25 

2. โครงการผลิตต าราและหนังสือทางวิชาการ 100,000 - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จลุสวุรรณ ์
- นางรุ่งทิพย์ สงิพร 

2.3.2 ร้อยละคณุภาพของผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

49.35 62.65 ร้อยละ 
50 

  - อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- น.ส.วาสินี  ปรีจ ารัส 

2.3.3 ร้อยละคณุภาพของผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่  (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

65.17 94.36 ร้อยละ 
100 

  - อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- น.ส.วาสินี  ปรีจ ารัส 

รวม 8 ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2  1,100,000 บาท 
 * หมายถึงตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และย่ังยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2559 2560 ปี 2561   

เป้าประสงค์ที ่3.1 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ* 
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 
5 

1. โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
2. โครงการคลินิกวิจัย 

200,000 
30,000 

- ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภสูีอ่อน 
- ผศ.ดร.จริะพร ชะโน 
- น.ส.ผกามาศ ภูสิงห ์

3.1.2 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการให้บริการวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอก *(มหาวิทยาลยั+คณะ) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ 
0.05 

  -  ผศ.ดร.สุวัฒน์ จลุสุวรรณ ์
-  น.ส.พลิาสลักษณ์ เขยีวน้ าชุม 

จ านวน 2 ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 230,000 บาท 
 * หมายถึงตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

 

FACULTY OF EDUCATION MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2559 2560 

(11 เดือน) 
ปี 2561   

 เป้าประสงค์ที ่4.1 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
4.1.1 จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม (คณะ) 1 1 1 

โครงการ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปี 2561 

40,000 - อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ ์
- นายนิยม โพธิ์ทอง 

4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่ม หรือคณุค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มตีัวช้ี 
วัดนี ้

1 1 
ผลงาน 

4.2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มกีารบูรณาการกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และ
หน่วยงานภายในและชุมชน* (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มตีัวช้ี 
วัดนี ้

5 5 
ผลงาน 

จ านวน 3 ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 40,000 บาท 
 * หมายถึงตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

 

FACULTY OF EDUCATION MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2559 2560   2561   

เป้าประสงค์ที ่5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ* (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 5 ระดับ 
5 

1. โครงการทบทวนปรับปรุงและถา่ยทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

20,000 - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ ์
- น.ส.นิตยา พันธะ 

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพภายใน   
ไม่ต่ ากว่า 3.51* (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

4.54 4.47 ไม่ต่ ากว่า 
4.00 

2. โครงการพัฒนาองค์กรและประกันคุณภาพ 30,000 - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ ์
- น.ส.นิตยา พันธะ 

5.1.3  ร้อยละความส าเรจ็ของการรับนิสติตามแผนการรับ 
นิสิต (ระดับปรญิญาตรี) (ตัวช้ีวัดตามนโยบาย) 

  ร้อยละ 
90 

    - อ.ดร.อารยา ปิยะกลุ 
  - นางศุภรภัทร์ กลมดวง 

5.1.4  ร้อยละความส าเรจ็ของการรับนิสติตามแผนการรับ 
นิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวช้ีวดัตามนโยบาย) 

  ร้อยละ 
50 

    - อ.ดร.อารยา ปิยะกลุ 
  - น.ส.วาสินี  ปรีจ ารสั 

5.3.1 ระดับความส าเรจ็ของการจดัท าแผนเพิ่มรายไดล้ด 
รายจ่าย* (มหาวิทยาลัย+คณะ/หน่วยงาน) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ    
  5 

ระดับ 
5 

  - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ 
- น.ส.ทิฆัมพร ปสัสาโก 

5.3.2 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

 99.67 ร้อยละ 
99 

  - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จลุสวุรรณ ์
- น.ส.พลิาสลักษณ์ เขียวน้ าชุม 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ร้อยละ 
50.27 

ร้อยละ 
47.56 

ร้อยละ 
45  

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการคณะศึกษาศาสตร ์

120,000 - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ ์
- น.ส.ภัทราภร์ ชาวนคร 

จ านวน 7 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 170,000 บาท 
 * หมายถึงตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

 ปี 2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ  2559 2560   
เป้าประสงค์ที ่6.1 คณะมีการส่งเสริมใหม้ีการจดัการเรียนรู้และด าเนินการประกันคณุภาพภายในใหไ้ด้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณชนรวมทั้งส่งเสรมิให้มีการท า
ความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
6.1.1 จ านวนนักวิชาการ/ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ต่างประเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/
มมส  (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

67 
คน 

107 
คน 

20 
คน 

โครงการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรส์ู่สากล 
แบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย ดังนี ้
1. การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นสากล 
(Internationalizing EDU) 
2. กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสาร 
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ MSU English Exit-
Exam 
4. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบนัต่างประเทศ 
5. กิจกรรม cultural week 

 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการพัฒนา
คณะสู่ความเป็นสากล 
- อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- น.ส.เมลินดา ทวยภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2 จ านวนอาจารย/์นักวิจัย/ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศท่ีมี
ช่ือเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย 
(Inbound Visiting)  และ/หรือมกีารแลกเปลี่ยนอาจารย/์
นักวิจัย มมส  กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  (Outbound 
Visiting) (คณะ) 

8 4 1 
คน 

6.1.3 จ านวนนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสตูร 
(International Student) (คณะ) 

21 13 1 
คน 

6.1.4 จ านวนการแลกเปลีย่นนิสติต่างชาติกับมหาวิทยาลัย 
(Inbound Exchange Student) และ/หรือแลกเปลีย่นนิสิต 
มมส กับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ (Outbound Exchange 
Student) (คณะ) 

11 
คน 

2 
คน 

2 
คน 

6.1.5 จ านวนนายจ้างที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั
ท างานอยู่  และมีความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย/์คณะ/
หน่วยงาน/มมส (Employer List) (คณะ) 

ไม่มตีัวช้ี 
วัดนี ้

ไม่มตีัวช้ี 
วัดนี ้

15 
หน่วยงาน 

 

6.1.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ีการด าเนินกิจกรรมภายใต้
แลกเปลีย่นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน/
หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ทั้งในและต่างประเทศกับ
มหาวิทยาลยั (คณะ) 

ไม่มตีัวช้ี 
วัดนี ้

ไม่มตีัวช้ี 
วัดนี ้

1 
โครงการ 

6.1.7 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ* (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

  ได้รับการจัด
อันดับไม่

น้อยกว่า 4 
หน่วยงาน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
 ปี 2561 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2559 2560   

6.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
นานาชาติ และมโีครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการศึกษานานาชาติ* 
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มตีัวช้ี 
วัดนี ้

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 - อ.ดร.อารยา ปิยะกุล 
- น.ส.เมลินดา ทวยภา 
 

จ านวน 8  ตัวชี้วัด  รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6  20,000 บาท 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2559 2560 2561   

เป้าประสงค์ที ่7.1 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษส์ิ่งแวดล้อม 
7.1.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมหาวิทยาลัยสี
เขียว (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มตีัวช้ี 
วัดนี ้

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

โครงการศึกษาศาสตร์สเีขียว 10,000 - อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ ์
- นายจุล ใหม่คาม ิ
- นายอุเทน บุญมา 
- นางสาวสุภัทรา ปาปะพัง 

7.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มตีัวช้ี 
วัดนี ้

5 ระดับ 
5 

       
จ านวน  2  ตัวชี้วัด     รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7  10,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น  38  ตัวชี้วัด    รวม 2,081,000 บาท 
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) 
  งบแผ่นดิน งบรายได้และ 

เงินสะสม 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 

ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 511,000 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 1,100,000 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร   
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 230,000 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 40,000 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะตาม
หลักธรรมาภิบาล   

 170,000 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ใน
ระดับสากล 

 20,000 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม  10,000 
 รวมทั้งสิ้น  2,081,000 
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ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
   คณะกรรมการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย  จิตรนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 
   นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ผู้จัดท า 
นางสาวนิตยา  พันธะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 
 

 
อัดส าเนา 
 นายณัฐพงศ์  นามเทพ   พนักงานอัดส าเนา 
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