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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561 ที่ได้น าแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบายชาติ กระทรวงศึกษาธิการ   
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ.  และ สมศ.  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2562   
 

 คณะศึกษาศาสตร์มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผน 
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกฝ่ายในคณะฯ  ตอบสนองทิศทางการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  
ที่ก าหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

                   
                       

               
                           (รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร) 
                                       คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 
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 
 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
            4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
อัตลักษณ์ 
 “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
เอกลักษณ์ 
 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
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ค่านิยมองค์กร 
 GROWTH  
 G  =  Goals  การมีเป้าหมายในการท างาน การท างานแบบมุ่งเป้า 

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

   KPI  –  กระบวนการท างานที่ส าเร็จตามเป้าหมาย (Process)  
 O   = Originality   ริเริ่มสร้างสรรค์  

   KPI  -  ผลการท างาน (Output) 
 W   = Wisdom  ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเอง 

และพัฒนาสังคม 
    KPI - ตัวของบุคลากร (Input) กระบวนการท างาน (Process)    
 T   =  Teamwork  การท างานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ  

   KPI – กระบวนการท างาน (Process) และผลลัพธ์ของงาน   
         (Outcome) 

 H   =  Happiness องค์กรแห่งความสุขความสุขในการท างาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ สังคม) มีจิตบริการที่ดี (Service Mind) 
   KPI – ตัวบุคลากร (Input) และผลการปฏิบัติงาน (Output) 
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ยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพฒันาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเปน็ที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเปน็ที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
 เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลติและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดบัชาติและนานาชาต ิ
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมปิัญญา เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาต ิ
 เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อน าไปสู่ความสามารถ 
  เชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจยัและบทความทางวิชาการสู่ระดบัชาติและนานาชาติ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสูส่ังคมอย่างมสี่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอยา่งต่อเนื่อง และยั่งยนื สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพฒันาประเทศ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและพัฒนาภูมปิัญญาดา้นศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสูก่ารพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 
  เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและสง่เสริมการพัฒนาบุคลากร  
 เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสทิธิภาพ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะมีการสง่เสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนนิการประกันคุณภาพภายในให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 เป้าประสงค์ที่ 6.2 คณะมีการสง่เสริมให้มีการท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนสิิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 7 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3 
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

 

FACULTY OF EDUCATION MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

 ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 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 2561 และแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์  
ประจ าปี 2562 - 2566 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2561-2580) 

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 2561 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2562- 2566 

ยุทศศาสตร ์3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ 1) การเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

แนวทาง 1 การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกกลุ่มวัยให้มีทกัษะและ
ความรู้ความสามารถ 
แนวทาง 2 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

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
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัดเรียน
การสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติ
และสากล 

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ
(อาเซียน) ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะด้านวิชาชีพ  
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต 
เป้าประสงค์ 1.5 ผลิตบัณฑิตให้มี
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ด้านภาษาอาเซียน ดา้น
วิศวกรรม 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 เพื่อให้
การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
   เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่
ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัด
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจยัเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิ
ปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
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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) 

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
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชนและสงัคม 

เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความเป็น
เลิศทางการวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  
หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงานวจิัยหรอื
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ี
สามารถน าไปแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคม 
เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงานนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา  สังคม  
และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สงัคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมกีาร
ท างานเชิงวิชาการร่วมกัน 
(Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชนและสังคม 
 
 

  เปา้ประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจยั มี
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐเ์ชิงบูรณา 
การสหวิชา  ที่สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สังคมชุมชน 
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 เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร 
และชุมชนอยา่งต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการ 
ส่งเสริมการบริการวิชาการ 
ที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่น และ 
การพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  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  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
สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที ่

เป้าหมาย 2.7 ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัดเรียน
การสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติ
และสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับ
การรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TOR) หลักสูตร  วิชาชีพ
ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
ระดับชาติ/นานาชาติ  สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและการ
เปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 
เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ
(อาเซียน) ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต 
 
 

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  
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  เพือ่พัฒนาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สาธิตอยา่งมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้
การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
   เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่
ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัด
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี 

(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
การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สงัคม 

เป้าประสงค์ 3.1 มีสถาบันการ
พัฒนาและการดูแลผู้สูงวัยแบบครบ
วงจร 
เป้าประสงค์ 3.3 มีสถาบันการเรียนรู ้
ตามช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 
และยกระดบัการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบรหิารจดัการ
คณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล   
   เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมี
ระบบการบริหารงานบุคคลและ
ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากร 

 ยุทธศาสตร์ 6) การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
แนวทาง 1 ปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกจิ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส   
ความเสมอภาค  และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ 2.1 ผู้เรียนทุกคน
ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 2.3 ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพือ่การวางแผน   
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 
และยกระดบัการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบรหิารจดัการ
คณะตามหลักธรรมาภิบาล   
   เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
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ประจ าปี 2561- 2565 

  การบริหารจัดการ การติดตาม  
ประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6) สง่เสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลยัให้ได้รบัการยอมรับ
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
สากล 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลยัมี
โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพใน
การรองรับความเป็นนานาชาติ        
เป้าประสงค์ 6.3 ส่งเสริมให้มีการจัด
สภาวะแวดล้อม  ระบบการสื่อสาร 
เอกสาร  และสิ่งอ านวยความสะดวก
ของมหาวิทยาลยัให้เป็นสากล               

ยุทธศาสตร์ที่ 6) สง่เสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลยั
มีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพ
ในการรองรับความเป็นนานาชาติ                     

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลกัษณ์
ของคณะให้ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับ
สากล 
    เปา้ประสงค์ที่ 6.2 คณะมกีาร
ส่งเสริมให้มีการท าความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มีการ
แลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้าน
จัดการเรียนการสอนและการวิจยั 

 ยุทธศาสตร์ 8) วิทยาศาสตร์ เท
คโนลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทาง 1 เร่งส่งเสริมให้เกิด
สังคมนวัตกรรม และผลักดัน
งานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน ์
แนวทาง 2 พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจยั  
และนวัตกรรม 

 

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

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความเป็น
เลิศทางการวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  
หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงานวจิัยหรอื
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถน าไปแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2) พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ
และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทายลัยมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจยั มี
ผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการสห
วิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหา
หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจยัเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิ
ปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
    เปา้ประสงค์ที่ 2 คณะม ี
ระบบการส่งเสริมการวิจยัที ่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ 
หลากหลาย และวจิัยที่สร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และสังคม เพื่อน าไปสู่ 
ความสามารถเชิงการ 
แข่งขัน ตลอดทั้งมีการ 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี 

(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 

   เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงานนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา  สังคม  
และประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมี
รายรับจากผลงานวิจยั นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ ์   
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ        

เผยแพร่ผลงานการวจิัยและ 
บทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

2560 2561 ปี 2562    
เป้าประสงค์ 1.1)  คณะมีหลักสตูรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่เขม้แข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป 
(3.01)*  (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
87 

ร้อยละ 
90 

1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
หลักสตูร 
 
2. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
 
3.โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทุก
หลักสตูร 

50,000 
 
 

300,000 
 
 

96,000 

ผู้ก ากับติดตาม :  
- รศ.ดร.รังสรรค ์ โฉมยา                             
- อ.ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- นางเพ็ญสิริ วังหน้า 
- เลขาภาควิชาทุกภาค 

1.1.2 จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ** (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

1 
หลักสูตร 

1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับ
สถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
72 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ผู้ก ากับติดตาม  :  
- รศ.ดร.รังสรรค์  โฉมยา                             
- อ.พงศ์ธร  อัศวนิเวศ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
- นางสาวเมลินดา  ทวยภา 

1.1.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน** (Non Degree) (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

1  
 หลักสูตร 

ผู้ก ากับติดตาม :  
- รศ.ดร.รังสรรค ์ โฉมยา                             
- อ.ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- นางเพ็ญสิริ วังหน้า 

1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี * 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
89.54 

ร้อยละ 
85.37 

ร้อยละ 
90 

ผู้ก ากับติดตาม :  
- รศ.ดร.รังสรรค ์ โฉมยา                               
- อ.ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- นางศุภรภัทร์ กลมดวง 
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 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

 

FACULTY OF EDUCATION MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
2560 2561 ปี 2562    

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก)  (ประเมนิจากผู้ใช้บัณฑติ) * (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

4.54 4.59 ไม่น้อยกวา่ 
4.50 

  ผู้ก ากับติดตาม :  
- รศ.ดร.รังสรรค ์ โฉมยา                               
- อ.ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- นางศุภรภัทร์ กลมดวง 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่
น้อยกว่า 50 คะแนน  (MSU English Exit – Exam) (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
72.67 

ร้อยละ 
97.94 

ร้อยละ 
25 

  ผู้ก ากับติดตาม  :  
- รศ.ดร.รังสรรค์  โฉมยา                             
- อ.พงศ์ธร  อัศวนิเวศ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
- นางสาวเมลินดา  ทวยภา 

1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT  
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบ
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  (IT Exit-Exam)   (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
91.11 

ร้อยละ 
96.62 

ร้อยละ 
83 

  ผู้ก ากับติดตาม : 
- อ.วรรณพร ส าราญพัฒน์ เบรดี 
- อ.กรรณิกา พันธ์ศรี 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
- น.ส.จุฑามาศ พุทธสาระวงค ์

1.2.5 รายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมดอย่างน้อย 1 
รายวิชา** (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

1  
รายวิชา 

  ผู้ก ากับติดตาม :  
- รศ.ดร.รังสรรค ์ โฉมยา                             
- อ.ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- นางเพ็ญสิริ วังหน้า 

1.2.6 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และอัตลักษณ์ของนิสติในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   

1.2.7 จ านวนรางวัลที่นสิิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

23 
คน 

12 
รางวัล 

10 
รางวัล 

- โครงการเชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่า
ดีเด่น ประจ าปี 2562 
 
- โครงการแสดงความยินดีกับนิสติ
ที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

10,000 
 
 

3,000 

ผู้ก ากับติดตาม : 
- อ.วรรณพร ส าราญพัฒน์ เบรดี 
- อ.กรรณิกา พันธศ์ร ี
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
- นายมนต์ชัย ทัพสุริย ์

รวม 11 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 459,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแขง่ขัน และการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
2560 2561 ปี 2562    

เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยทีส่ร้างความเข้มแข็งให้กับชมุชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดท้ังมกีารเผยแพร่
ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลศิทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม** (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 5 

- โครงการสนับสนุนอุดหนุนการ
วิจัยส าหรับคณาจารย์ และ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์
 
- โครงการผลิตต าราและหนังสือ
ทางวิชาการ 

700,000 
 
 
 

100,000 

ผู้ก ากับติดตาม  :  
- รศ.ดร.สมบตัิ  ท้ายเรือค า 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- นางรุ่งทิพย์ สิงพร 2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ

เชิงบูรณาการสหวิชา หรือสร้างมลูค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ
สังคม  (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2.1.3 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา* 5 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า** (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
        - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

18,000 

2.2.2 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสังคม*(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

ผู้ก ากับติดตาม  :  
- รศ.ดร.สมบตัิ ท้ายเรือค า                       
- ผศ.ดร.ทรงศักดิ ์ ภูสีอ่อน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- น.ส.ผกามาศ ภูสิงห ์

2.2.3 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) คณะเลือกด าเนินการได้ 
        กรณีที่ 1 คณะไมไ่ด้รับการจัดสรรหรือสนับสนุนด้านนวัตกรรม 

 1,716,000 ≥90,000 

2.3.1 ร้อยละคณุภาพของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
         -กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

22.82 31.85 ร้อยละ 
30 

ผู้ก ากับติดตาม  :  
- รศ.ดร.สมบตัิ  ท้ายเรือค า 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- นางรุ่งทิพย์ สิงพร 

รวม 7 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 800,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

2560 2561 ปี 2562    
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ 
3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 1 

โครงการ 
ระดับ 5 ระดับ 5 - เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ

แก่สังคม 
- โครงการคลีนคิวิจัย 

253,800 
 

30,000 

ผู้ก ากับติดตาม  :  
- รศ.ดร.สมบตัิ ท้ายเรือค า                       
- ผศ.ดร.ทรงศักดิ ์ ภูสีอ่อน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- น.ส.ผกามาศ ภูสิงห ์

3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินท่ีได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า**  
(จ านวนเงิน / จ านวนอาจารย์ประจ า) (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
          - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้ 

8,000 

รวม 2 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 283,800 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสูก่ารพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
2560 2561 ปี 2562    

4.1.1 จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 1  
โครงการ 

1  
โครงการ 

1  
โครงการ 

- โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ์

65,000 ผู้ก ากับติดตาม : 
- อ.วรรณพร ส าราญพัฒน์ เบรดี                
- อ.ดร.วิทยา  วรพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- นายสงวนศักดิ ์ พรรณะ  

4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิ่ม 
หรือคุณคา่ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม*  
(คณะสามารถเลือกด าเนินการได้) 
      4.2.1.2) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสรมิการสร้าง
คุณค่าทางวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรอืสังคม  

1 
ผลงาน 

0 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

4.2.2 จ านวนผลงานท่ีมีการบรูณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน (มหาวิทยาลัย+คณะ/หน่วยงาน) 
 

5 
ผลงาน/
โครงการ 

5 
ผลงาน/
โครงการ 

5 
ผลงาน/
โครงการ 

รวม 3 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 65,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

2560 2561 ปี 2562    
เป้าประสงค์ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ*  (มหาวิทยาลัย+
คณะ/หน่วยงาน) 

5 4.5 ระดับ 5 - โครงการทบทวนปรับปรุงและ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
- โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

20,000 
 
 
 

30,000 

ผู้ก ากับติดตาม  :  
- รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา                              
-  อ.ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- น.ส.นิตยา พันธะ 

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพภายใน  ไม่ต่ ากว่า 4.25*
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

4.47 4.73 4.25 

5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสติเข้าศกึษาประจ าปีการศึกษา 2562**(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
   5.1.3.1ระดับปริญญาตร ี ไม่มี 

ตัวช้ีวัดนี ้
86.46 ร้อยละ 

90 
  ผู้ก ากับติดตาม :  

 - รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา                                    
 - อ.ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
 - นางศุภรภัทร์ กลมดวง 

   5.1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี ้

43.42 ร้อยละ 
50 

  ผู้ก ากับติดตาม :  
 - รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา                                 
 - อ.ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
 - นางสาววาสินี  ปรีจ ารสั 

5.3.1 ระดับความส าเรจ็ของการจดัท าแผนเพิ่มรายไดล้ดรายจ่าย 
* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

  ผู้ก ากับติดตาม :  
 - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ ์                               
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
 - นางสาวทิฆัมพร ปัสสาโก 

5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (มหาวิทยาลัย+คณะ/
หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
96.67 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
94 

  ผู้ก ากับติดตาม :  
 - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ ์                               
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
 - น.ส.พิลาสลักษณ์ เขียวน้ าชุม 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
2560 2561 ปี 2562    

5.3.4 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (มหาวิทยาลัย+คณะ/หน่วยงาน) ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี้ 

ร้อยละ 
76 

  ผู้ก ากับติดตาม :  
 - ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ ์                               
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
 - น.ส.จันทรา  เนื่องมหา 

เป้าประสงค์ที ่5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
5.4.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (มหาวิทยาลัย+คณะ/
หน่วยงาน)  (บังคับเฉพาะคณะที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา)    
 

47.56 41.98 ร้อยละ 
47 

- โครงการสมัมนาบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

20,000 ผู้ก ากับติดตาม :  
 - ผศ.ดร.สุวัฒน ์จุลสุวรรณ ์                               
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
- นางสาวทิฆัมพร ปัสสาโก 
- น.ส.ภัทราภรณ์ ชาวนคร 

5.4.4 ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
** (มหาวิทยาลัย+คณะ/หน่วยงาน)   

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี้ 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.1 ระดบัความส าเรจ็ของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ**  
(มหาวิทยาลัย+คณะ/หน่วยงาน) 
 

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี้ 

ระดับ 5   ผู้ก ากับติดตาม :  
 - รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา                                 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
 - นายสมร  เหล็กกล้า 
 - นายอมรศิลป์ สระทองแมว 

รวม 10 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 70,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับสากล  

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
2560 2561 ปี 2562    

เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
6.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานการส่งเสรมิภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล** (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา)   

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี้ 

ระดับ 5 - โครงการพัฒนาคณะสูส่ากล 20,000 ผู้ก ากับติดตาม :  
 - รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา                                 
 - อ.พงศ์ธร  อัศวนิเวศน์ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
 - นางสาวเมลินดา  ทวยภา 

6.1.2 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา)   

 8.00 ใช้ผล
ร่วมกับ

มหาวิทยา
ลัย 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  คณะมีการส่งเสริมให้มีการท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
6.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมโีครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเอื้อต่อการศึกษานานาชาต*ิ (มหาวิทยาลัย+คณะ/หน่วยงาน)   

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

  ผู้ก ากับติดตาม :  
 - รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา                                 
 - อ.พงศ์ธร  อัศวนิเวศน์ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  
 - นางสาวเมลินดา  ทวยภา 

รวม 3 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 20,000 บาท 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาสู่คณะสเีขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 5) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

2560 2561 ปี 2562    
7.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการประหยดัพลังงานไฟฟ้า (มหาวิทยาลัย+คณะ/
หน่วยงาน)   

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการศึกษาศาสตร์สีเขยีว 10,000 ผู้ก ากับติดตาม :  
- รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทรศ์ิริสริ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
- นายจุล ใหม่คาม ิ
- นายอุเทน บุญมา 

7.1.2  ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการขยะ (มหาวิทยาลัย+คณะ/หน่วยงาน)   ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี้ 

ระดับ 5 

รวม 2 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7 10,000 บาท 
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ส่วนที่ 8 ตัวชี้วัดทีม่ีความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ ์
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

2560 2561 ปี 2562    
พัฒนาจุดเน้นหรือจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณข์องหน่วยงาน       
 8.1.1  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นิสิตบูรณาการความรู้สู่ชุมชน 
 

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี 
ตัวช้ีวัดนี้ 

10 
โครงการ/
กิจกรรม 

  ผู้ก ากับติดตาม :  
อ.วรรณพร ส าราญพัฒน์ เบรด ี
อ.กรรณิกา พันธ์ศร ี
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 
น.ส.จุฑามาศ พุทธสาระวงศ์ 
นายมนต์ชัย  ทัพสุริย ์
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ จ านวน 
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ (บาท) 
  งบแผ่นดิน งบรายได้และ 

เงินสะสม 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิต

เป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ 
วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และ
จริยธรรม 

11  459,000 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

2. ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาการศึกษา 

 

7  800,000 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร   และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 

 

2  283,800 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ 

 

3  65,000 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล   

 10  70,000 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

 3  20,000 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม  2  10,000 
8 ส่วนที่ 8 ตัวชี้วัดที่มีความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์  1  - 
 รวมทั้งสิ้น 4 พันธกิจ 39 ตัวช้ีวัด  1,579,300 
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ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
   คณะกรรมการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา  รองคณบดี    
   อาจารย์ ดร.อัฐพล  อินต๊ะเสนา  ผู้อ านวยการศูนย์ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้     

 

ผู้จัดท า 
นางสาวนิตยา  พันธะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 
 

 
อัดส าเนา 
 นายณัฐพงศ์  นามเทพ   พนักงานอัดส าเนา 
  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
            4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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