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ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจรญิงอกงาม 
 
วิสัยทัศน ์
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ มุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 
 

พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ดําเนินการ
วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและอนุรักษ์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 
ค่านยิมองค์กร 
 ค่านยิมร่วมในองค์กร คณะศกึษาศาสตร ์

1. นิสิตสัมฤทธิผลอย่างมีคุณค่าและภาคภูมิ 
2. มีนํ้าใจ เอาใจใส่และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
3. เรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
4. ทุ่มเท ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
ยุทธศาสตร ์
 เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม มุ่งสูค่วามเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ใหม้ีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  กระจายการให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเน่ือง และย่ังยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นสากลและมีประสิทธิภาพ    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ 
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสูค่ณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร ์
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังน้ี 

1. การผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตสาขาด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร 
บัณฑิต ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

2. การวิจัย ให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการด้าน 
การศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั่วไป 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรม 
เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นสากล 
และมีประสทิธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 
เป้าประสงค์ : 
 1.  มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให ้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2.  มีทีมบุคลากรที่เข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 
 3.  มีหลักสูตรที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีสําหรับการจัดการเรียนรู้ และวางระบบบริหารจัดการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มคีวามคล่องตัวและโปร่งใส 
 5.  ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหมท่ีห่ลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ชุมชน เพ่ือนําไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมกีารเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทาง 
วิชาการสู่สากล 
 6.  ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ 
 7.  ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้ได้รับการ 
รับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้งเผยแพรข่้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
 8.  ส่งเสริมใหม้หาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 9.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ ์: 

1) ผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 มีคะแนนไม่ตํ่ากว่า 4.51 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรบั 
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลศิในระดับประเทศและนานาชาติ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
  2557 2558 2559 
3. มีหลักสูตรที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

1.1.1) ส่งเสริมและพัฒนาใหทุ้ก
หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ 

1.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ผลประกันคุณภาพภายใน 

5 5 5 

1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

   

1.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก
หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องและ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมโลก 

1.2.1.1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์
กับสถานประกอบการจริงของภาครัฐหรือเอกชนทั้งใน
หรือต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษา ก่อนสําเร็จการศึกษา 

100 100 100 

1.2.1.2) ระดับความสําเร็จของการส่งนิสิตไปศึกษา
ดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ (Out bound) 

5 5 5 

 1.2.1.3) ระดับความสําเร็จของการรับนิสิต
แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเข้ามาในมหาวิทยาลัย (In 
bound) 

5 5 5 

1.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตรพัฒนานิสิตให้มีความพร้อม 
ด้านทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน 
+3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุ่น) 
(MSU English Exit – Exam) 

1.2.2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอาเซียน +3 

5 5 5 

1.2.2.2) ระดับความสําเร็จของการทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อน
สําเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) 

5 5 5 

1.2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตร
พัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-
Exam) 

1.2.3.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิต 
ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Exit-Exam) 

5 5 5 

1.3.1) ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของนิสิตใน
รูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skills) 
ทักษะสังคม (Social Skills) โดยปรับ
รูปแบบและเน้ือหาให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคม เพ่ือเป็นกลไกการบ่ม
เพาะความเป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

1.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตามอัตลักษณ์ 
ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

5 5 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขนั และการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
  2557 2558 2559 
5.  ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหมท่ีห่ลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน เพ่ือนําไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและบทความทางวิชาการสู่สากล 

   

2.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ 
มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของคณะ
หรือหลักสูตร 

2.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนและ
พัฒนาให้เกิดหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

5 5 5 

2.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตรนําองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัย/งานสร้างสรรค์ กลับไปพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ 
ตํารา ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ 

2.1.2.1) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมให้
หลักสูตรมีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขยีน
หนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ 

5 5 5 

 2.1.2.2) ระดับความสําเร็จของผลงานวิชาการ 
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

5 5 5 

2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ
วิชามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐานที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ 
นานาชาติจาก สกอ หรือถูกนําไป
อ้างอิง (Citation) 

2.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

5 5 5 

2.2.1.2) ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

5 5 5 

2.2.1.3) ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

5 5 5 

 2.2.1.4) ร้อยละของบทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทัง้หมดที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา  
(ระดับมหาวิทยาลัย คณะไมต้่องดําเนินการ  
แต่ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
 

12 15 18 
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2.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ 
มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ด้านการวิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ 
(One Program One Research 
Network; OPORN) 

2.2.2.1) ระดับความสําเร็จของการสร้าง
เครือข่าย 
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยทั้งใน
หรือต่างประเทศ 

5 5 5 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  กระจายการให้บริการวิชาการสูส่ังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชมุชนอย่างต่อเนื่อง และย่ังยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
  2557 2558 2559 
6. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา
ประเทศ 

   

3.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตร (รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ 
(ตรี-โท-เอก) พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และนํา
องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียน
หนังสือ ตํารา และสื่อเผยแพร่ความรู้
สู่สังคม 

3.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมไปสู่การเขียนตํารา หรือสื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคมหรือการบูรณาการจากการ
เขียนตําราหรือสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมไปสู่การ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

5 5 5 

3.2.1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
ศิลปวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นิสิต และประชาชนทั่วไป 

3.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นิสิต และประชาชนทั่วไปในด้านภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอาเซียนหรือศิลปวัฒนธรรม หรอืสังคม 
หรือเศรษฐกิจและหรือการเมือง 

5 5 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพื่อมุ่งสู ่
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
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9.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

   

4.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล 

4.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

5 5 5 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูค่วามเป็นสากลและมีประสทิธิภาพ   

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
  2557 2558 2559 
2) มีทีมบุคลากรที่เข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ    
7) ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้ 
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณชน 

   

5.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 

5.1.1.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หน่วยงาน 
ที่มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

5 5 5 

5.1.2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

5.1.2.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หน่วยงาน 
ที่มีการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี (4.00) ขึ้นไป 

5 5 5 

5.1.3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
มาเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM 
to LO) 

5.1.3.1) ระดับความสําเร็จของคณะที่มีการนํา
การจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร 

5 5 5 

5.1.4) การปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
และจัดการมหาวิทยาลัย 
 
 

5.1.4.1) จํานวนหน่วยงานใหม่ที่มีการจัดต้ัง 7 - - 
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5.2.1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มีศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานแบบ
มืออาชีพ 

5.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

5 5 5 

5.2.1.2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
อาจารย์ 

5 5 5 

5.2.1.3) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

5 5 5 

5.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาเอกต้อง
ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

5.2.2.1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญา
เอก 

30 30 30 

5.2.2.2) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ 

5 5 5 

5.2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกคนย่ืนขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการตามเง่ือนไขของระบบ
บริหารงานบุคคล  

5.2.3.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

60 60 60 

5.2.3.2) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

5 5 5 

5.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลัง 
ให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและ 
เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

5.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการวางแผนกล
ยุทธ์ 
ทางการเงิน 

5 5 5 

5.3.1.2) ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต  

5 5 5 

 5.3.1.3) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

96 96 96 

   5.3.1.3.1) รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
ตามแผน 

96 96 96 

   5.3.1.3.2) รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวม 

   

        5.3.1.3.2.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวม 6 เดือนแรก 

53.80 53.80 53.80 

        5.3.1.3.2.2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวม 12 เดือน 

96 96 96 

   5.3.1.3.3) รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

80 80 80 

 5.3.1.4) ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน 
 

5 5 5 
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5.3.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
ย่ังยืนทางด้านการเงินและการคลัง 

5.3.2.1) ระดับความสําเร็จของการแสวงหาหรือ 
การบริหารสินทรัพย์และรายได้เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน (ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะไม่ต้องดําเนินการ แต่ใช้ผล
ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

5 5 5 

5.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
และสารสนเทศที่ทันสมัย และ
ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย สามารถเช่ือมโยงถึง
กันและใช้ร่วมกันได้ทั้งมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการของ
องค์กร และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.4.1.1) ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการพัฒนา
หรือปรับปรุงให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย (7 ฐานข้อมูล และ7 ยุทธศาสตร์)  
(ระดับมหาวิทยาลัย คณะไมต้่องดําเนินการ  แต่
ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

5 
ยุทธ 
ศาสต

ร์ 

ฐาน 
ข้อมูล 

6 
ยุทธ 
ศาสต

ร์ 

ฐาน 
ข้อมูล 

7 
ยุทธ 
ศาสต

ร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณข์องคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
ในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
  2557 2558 2559 
4.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีสําหรับการจัดการเรียนรู้ และวางระบบบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มคีวามคล่องตัวและโปร่งใส 

   

6.1.1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและศกัยภาพเป็นที่ยอมรับ
ทางวิชาการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

6.1.1.1) ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยใน
การได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษา/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การ
บริหารจัดการองค์กร จากองค์กรระดับนานาชาติ 
ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง (ระดับมหาวิทยาลัย คณะไม่
ต้องดําเนินการแต่ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

5 5 5 

6.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัย/
ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศที่มี
ช่ือเสียงในระดับนานาชาติเพ่ือมา
ร่วมงานสอนและ/หรือวิจัย 

6.1.2.1) ระดับความสําเร็จของการมีอาจารย์/
ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศที่มีช่ือเสียงในระดับ
นานาชาติเพ่ือมาร่วมงานสอนและ/หรือ
แลกเปลี่ยนการทํางานวิจัย 

5 5 5 

6.1.3) ส่งเสริมสนับสนุนการเป็น
เจ้าภาพหรือเข้าร่วมหรือร่วมเป็น
เจ้าภาพหรือเข้าร่วมหรือร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา 

6.1.3.1) ระดับความสําเร็จของการเป็นหรือร่วม
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการหรือสัมมนา หรือ
ฝึกอบรมทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 5 5 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
  2557 2558 2559 
ฝึกอบรมทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสเีขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
  2557 2558 2559 
8.  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

   

7.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green University 
Ranking 

7.1.1.1) ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการ
ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 
ของประเทศ  (ระดับมหาวิทยาลัย  คณะไม่ต้อง
ดําเนินการ แต่ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

5 5 5 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรบั 
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลศิในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานหลัก 

3. มีหลักสูตรท่ีเข้มแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.1.1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกหลักสูตร
ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

- โครงการพัฒนานิสิตตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภาควิชา
หลักสูตรฯ 
-  โครงการสัมมนาการผลิตมหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษาและสาขาการ
วิจัยการศึกษา 
-  โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา 
-  โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
 

คณบดี/รองคณบดี 
/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสํานักงาน/
ฯลฯ 

1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

 

1.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก
หลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีสอดคล้องและ 
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

- โครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษาบทวิทยานิพนธ์ ประจําปี 
2557 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรภาควิทยาศาสตร์
สุขภาพและการกีฬา 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตระดับปริญญาตรี 
สาขาจิตวิทยา 
- โครงการวัดผล – วิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
- โครงการสัมมนาการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ สาํหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารฯ 
- โครงการบริหารสัมพันธ์วิชาการ 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี 
- โครงการปฐมนิเทศ นิสิต ป.โท   
 

คณบดี/รองคณบดี 
/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสํานักงาน/
ฯลฯ 

 
1.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร
พัฒนานิสิตให้มีความพร้อม ด้านทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ
ญี่ปุ่น) (MSU English Exit – Exam) 

1.2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตร
พัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) 
1.3.1) ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีการเรียนรู้ของนิสิตในรูปแบบของทักษะ
ชีวิต (Life Skills) ทักษะสังคม (Social Skills) โดย
ปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคม เพ่ือเป็นกลไกการบ่มเพาะความเป็นพลเมือง
ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขนั และการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานหลัก 

5. ส่งเสริมการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย และวิจัยท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือ
นําไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดท้ังมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่
สากล 

 

2.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ  
มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของคณะ
หรือหลักสูตร 

- โครงการสัมมนาการทําวิทยานิพนธ์และการเขียนบทความวิจัย
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิต ภาคจิตฯ 
- โครงการศึกษาดูงานในประเทศ ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
- โครงการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิต ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
- โครงการศึกษาดูงานในประเทศสําหรับนิสิต ปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารฯ 
- งบประมาณอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
- โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ/เข้าร่วมงานวิชาการ
ระดับชาตินิสิต ป.เอก 
- โครงการการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาหัวข้อวิจัยในต่างประเทศ  
ป.เอก 

คณบดี/รองคณบดี 
/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสํานักงาน/
ฯลฯ 

2.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรนํา
องค์ความรู้ท่ีได้จากการ วิจัย/งานสร้างสรรค์ 
กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ 
ตํารา ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 
2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ
วิชามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรคท่ี์
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมี
มาตรฐานท่ีปรากฏในฐานข้อมูลท่ีได้รับ
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
จาก สกอ หรือถูกนําไปอ้างอิง 
(Citation) 
2.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ  
มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ด้านการวิจัยท้ังในหรือต่างประเทศ 
(One Program One Research 
Network; OPORN) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  กระจายการให้บริการวิชาการสูส่ังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชมุชนอย่างต่อเนื่อง และย่ังยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานหลัก 

6. ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน และการพัฒนาประเทศ  
3.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตร (รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ 
(ตรี-โท-เอก) พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และนํา 
องค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การ เขียนหนังสือ ตํารา  
และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
 

- โครงการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย 
- โครงการการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาเซียน 
- งบอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 
- โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนําการศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารฯ 
- โครงการพัฒนาผู้นํานิสิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (3D) 
- โครงการอบรม ประกันคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ยาเสพติด 
(3D) 
- โครงการซ้อมรับปริญญา 

คณบดี/รองคณบดี 
/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสํานักงาน/
ฯลฯ 

3.2.1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนาศกัยภาพภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน ศิลปวัฒนธรรม 
สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน นิสิต และ
ประชาชนท่ัวไป 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพื่อมุ่งสู ่
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  
 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานหลัก 

9.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 

4.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล 

- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร ์
- โครงการน้อมนําเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- โครงการเทศมหาชาติ งานกฐินมหาวิทยาลัย 

คณบดี/รองคณบดี 
/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสํานักงาน/
ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูค่วามเป็นสากลและมีประสทิธิภาพ   

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  
 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานหลัก 

2) มีทีมบุคลากรท่ีเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
7) ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ 
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 

 

5.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 

- โครงการกีฬาบุคลากร 
- โครงการพัฒนาบุคลากร   
- โครงการวันศึกษาศาสตร์ 
- พัฒนาองค์กรและประกันคุณภาพ 
- โครงการวิจัย เร่ือง แนวทางการจัดการข้อมูลระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

คณบดี/รองคณบดี 
/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสํานักงาน/
ฯลฯ 

5.1.2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
5.1.3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้
มาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM to LO) 
5.1.4) การปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
และจัดการมหาวิทยาลัย 
5.2.1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ทุกระดับให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
แบบมืออาชีพ 
5.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาเอกต้องไปศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน  

5.2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ทุกคนย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการตามเงื่อนไขของระบบ
บริหารงานบุคคล  
5.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลัง 
ให้มีความม่ันคง มีประสิทธิภาพและ
เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

5.3.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
ย่ังยืนทางด้านการเงินและการคลัง 
 
5.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
และสารสนเทศท่ีทันสมัย และครบถ้วน
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  
 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานหลัก 

ทุกยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมโยงถึงกัน
และใช้ร่วมกันได้ท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รองรับการบริหารจัดการขององค์กร 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณข์องคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
 ในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  
 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานหลัก 

4.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีสําหรับการจัดการเรียนรู้ และวางระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความคล่องตัวและโปร่งใส 

 

6.1.1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
และศักยภาพเป็นท่ียอมรับทางวิชาการ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะศึกษาศาสตร ์
- โครงการเตรียมจัดการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 

คณบดี/รองคณบดี 
/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสํานักงาน/
ฯลฯ 6.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาติเพ่ือมาร่วมงานสอน
และ/หรือวิจัย 
6.1.3) ส่งเสริมสนับสนุนการเป็น
เจ้าภาพหรือเข้าร่วมหรือร่วมเป็น
เจ้าภาพหรือเข้าร่วมหรือร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา 
ฝึกอบรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสเีขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม  
 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานหลัก 

8.  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

7.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green University 
Ranking 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ คณบดี/รองคณบดี 
/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสํานักงาน/
ฯลฯ 
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ภาคผนวก 
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สรุปเปรียบเทยีบการปรบัปรุงแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2556 – 2559 (เดิม)  

กับแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 – 2559 (ใหม่) 
------------------------------------------------- 

 
วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์  (เดิม) วิสัยทัศน์  (ใหม่) 

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้าน
การศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
ภายในปี พ.ศ. 2563 
 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
พันธกิจ 
 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ  (ใหม่) 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ
ชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ดําเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
อนุรักษ์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็น
เลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
ค่านยิมองค์กร 
 

ค่านยิมองค์กร  (เดิม) ค่านยิมองค์กร (ใหม่) 

1. นิสิตสมัฤทธิผลอย่างมีคุณค่าและภาคภูมิ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. มีนํ้าใจ เอาใจใสแ่ละสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. เรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
4. ทุ่มเท ซื่อสตัย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยยังคงยึดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556 - 2559  ซึ่งมี 7 ยุทธศาสตร์  แต่มีการสลับและเรียง
ยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์  
(เดิม)  

ยุทธศาสตร์  
(ใหม่) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา
วิชาการ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มุ่งสูค่วามเป็นเลิศในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา 
วิชาการ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม มุ่งสูค่วามเป็นเลิศในระดับประเทศและ 
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กระจายการให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ใหม้ี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ใหม้ี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  กระจายการให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นสากลและมปีระสิทธิภาพ   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการสู่ความเป็นสากลและมปีระสิทธิภาพ   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ 
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ 
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ / กลยุทธ ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (เดิม) เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (ใหม่) 
เป้าประสงค์ท่ี 3. มีหลักสูตรท่ีเข้มแข็ง สามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีหลักสูตรท่ีเข้มแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  
1.1.1) หลักสูตรต้องปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนด 
 

1.1.1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกหลักสูตรได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ 
1.2.1) หลักสูตรต้องพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของ 
อาจารย์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือมุ่งพัฒนานิสิตให้เป็น 
ผู้ท่ีมีทักษะการคิดการวิเคราะห์ มีภาวะผู้นํา ทํางานเป็นทีม  
แก้ไขปัญหาได้ และเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยการบูรณาการ 
การสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ปรับไปเป็นโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ 
1.3.1) อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบ 
ต่อการให้คําปรึกษาท้ังในด้านการเรียน กิจกรรม และการ
ดํารงชีวิตของนิสิต 
 

ปรับไปเป็นโครงการ/กิจกรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง 
ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและสังคมมีศักยภาพ 
ในการแข่งขันในสังคมโลก  

กลยุทธ์  
1.4.1) นิสิตระดับปริญญาตรีต้องผ่านการฝึกประสบการณ ์
กับสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในหรือ
ต่างประเทศ 

1.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรผลิตบัณฑิต 
ท่ีสอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.4.2) หลักสูตรต้องพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะ 
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3  
(จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น) 

1.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนานิสิตให้มีความ
พร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา
อาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุ่น) (MSU English Exit 
– Exam) 

1.4.3) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ต้องมีการทดสอบ
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสําเร็จ
การศึกษา (MSU English Exit – Exam)  

ปรับรวมกับเป้าประสงค์ 1.2.2 

1.4.4) นิสิตทุกระดับ(ตรี-โท-เอก)ต้องมีการทดสอบความรู้
ความ สามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนสําเร็จ
การศึกษา (MSU IT Exit-Exam) 

1.2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนานิสิตให้มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (MSU IT Exit-
Exam) 
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เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (เดิม) เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (ใหม่) 
กลยุทธ์ 
1.5.1) ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนิสิตเป็นกลไกการบ่มเพาะ 
ความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ผ่านกิจกรรม
วิชาการ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมจิตสาธารณะ กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ และสุขภาวะอนามัย กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.1) ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรู้
ของนิสิตในรูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะสังคม 
(Social Skills)  โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคม เพ่ือเป็นกลไกการบ่มเพาะความเป็นพลเมืองดี
ของสังคมไทยและสังคมโลก 

1.5.2) เสริมสร้างเอกลักษณ์นิสิตให้มีจิตอาสาและอุทิศตน 
เพ่ือสังคม ด้วยรูปแบบกิจกรรมหน่ึงชมรมหนึ่งกิจกรรม (One 
Club One Activity; OCOA) โดยทํางานเพื่อแก้ปัญหาของ
สังคม/ชุมชน และเสริมสร้างการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะ
การคิด วิเคราะห์ มีภาวะผู้นํา ทํางานเป็นทีม และแก้ไข
ปัญหาได้ 

ปรับรวมกับเป้าประสงค์ 1.3.1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
   ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขนั และการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (เดิม) เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (ใหม่) 

5. ส่งเสริมการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย และ
วิจัยท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือนําไปสู่
ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงาน
การวิจัยและบทความทางวิชาการสู่สากล 

5. ส่งเสริมการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย 
และวิจัยท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือนําไปสู่
ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่
ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่สากล 

กลยุทธ์  
3.1.1) คณะต้องมีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือสร้างเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของคณะหรือหลักสูตร  

2.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
เพ่ือสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นของคณะหรือหลักสูตร 

3.1.2) หลักสูตรนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ 

2.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรนําองค์ความรู้ท่ีได้
จากการ วิจัย/งานสร้างสรรค์กลับไปพัฒนา รูปแบบการเรียน
การสอน ปรับปรุง รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา 
ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 
 

กลยุทธ์  
3.2.1) คณะวิชาต้องมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐานท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
ท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก สกอ และ/
หรือถูกนําไปอ้างอิง (Citation) 

2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิชามีผลงานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมี
มาตรฐานท่ีปรากฏในฐานข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือ นานาชาติจาก สกอ  หรือถูกนําไปอ้างอิง 
(Citation) 

3.2.2) คณะต้องมีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการ
วิจัยท้ังในหรือต่างประเทศ  (One Faculty One Research 
Network; OFORN) 

2.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีการสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือด้านการวิจัยท้ังในหรือต่างประเทศ  
(One Program One Research Network; OPORN) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  กระจายการให้บริการวิชาการสูส่ังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชมุชนอย่างต่อเนื่อง และย่ังยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (เดิม) เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (ใหม่) 

6. ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถ่ิน และการพัฒนาประเทศ 

6. ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ิน และการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์  
2.1.1) หลักสูตร(รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ(ตรี-โท-เอก))  
ต้องพัฒนานวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  
ภายใต้โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (One Program One 
Community; OPOC) 

3.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร(รวมสาขาเดียวกัน
ทุกระดับ (ตรี-โท-เอก) พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน และนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
การ ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา  
และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม  

2.1.2) หลักสูตรต้องนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการ 
แก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา และสื่อเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม 
 

ปรับรวมกับเป้าประสงค์  3.1.1 

เป้าประสงค์ท่ี 2.2 มหาวิทยาลัยต้องเป็นท่ีพ่ึงในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.2) มหาวิทยาลัยต้องเป็นท่ีพ่ึงในการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ์  
2.2.1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศกัยภาพ
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ศิลปวัฒนธรรม สังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชน
ท่ัวไป 

3.2.1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศกัยภาพ
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ศิลปวัฒนธรรม สังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพื่อมุ่ง 
 สู่การพฒันาองค์ความรู้ ด้านศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ 

เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (เดิม) เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (ใหม่) 

9.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

9.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

กลยุทธ์  
7.1.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง 
เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามนโยบาย 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม 
(One Program One Cultural Activity; OPOA) 

4.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง 
เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และผสมผสานวัฒนธรรม 
ในระดับชาติและสากล 

7.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น/การร่วมเป็นเจ้าภาพ 
งานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือนําไปสู่การเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2015 

ปรับเป็นโครงการ/กิจกรรม ในเป้าประสงค์ 6.1.3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูค่วามเป็นสากลและมีประสทิธิภาพ   

 

เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (เดิม) เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (ใหม่) 

2) มีทีมบุคลากรท่ีเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหาร
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
7) ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ 
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณชน 

2) มีทีมบุคลากรท่ีเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบ
บริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
7) ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ 
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 

กลยุทธ์  
4.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
และนโยบายของชาติ 

5.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์จุดเน้น 
ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 

4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผู้บริหารและบุคลากร 
ทุกระดับด้วยหลักธรรมาภิบาล 

5.1.2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.1.3) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน ให้ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5.1.3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของ
การดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM to LO) 

4.1.4) พัฒนาระบบการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (KM to LO) 

5.1.4) การปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์  
4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผู้บริหารและบุคลากร 
ทุกระดับด้วยหลักธรรมาภิบาล 

5.2.1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ทุกระดับให้มีศักยภาพ
และขีด ความสามารถในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 

4.2.1) กําหนดให้อาจารย์ทุกคนท่ีมีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาเอกต้องไป
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล 

5.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญา
เอกต้องไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

 5.2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนย่ืนขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล 

กลยุทธ์  
4.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความม่ันคง  
มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความม่ันคง มี
ประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 5.3.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความย่ังยืนทางด้านการเงิน
และการคลัง 

กลยุทธ์  
4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย 
และครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์  และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
สามารถเชื่อมโยงถึงกันและใช้ร่วมกันได้ท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รองรับการบริหารจัดการขององค์กร และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
ท่ีทันสมัย และครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมโยงถึงกันและใช้ร่วมกันได้ 
ท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการบริหารจัดการขององค์กร 
และการประกันคุณภาพการศกึษา 

เป้าประสงค์ท่ี 4.5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

ปรับไปรวมในยุทธศาสตร์ท่ี 1 
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เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (เดิม) เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (ใหม่) 

และนําไปสู่การจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์  
4.5.1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือคุณภาพ และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยการบูรณา
การการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ 

ปรับไปรวมในยุทธศาสตร์ท่ี 1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณข์องคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
 ในระดับสากล 

เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (เดิม) เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (ใหม่) 

4.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีสําหรับการจัดการเรียนรู้ และวางระบบ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคล่องตัว
และโปร่งใสสากล 

4.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีสําหรับการจัดการเรียนรู้ และวาง
ระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความ
คล่องตัวและโปร่งใส 

กลยุทธ์  
5.1.1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เพ่ือเข้าสู่การประเมินขององค์กรระดับนานาชาติ 

6.1.1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและศักยภาพเป็นท่ี
ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

5.1.2) คณะต้องแลกเปลี่ยนอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
ท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพ่ือมาร่วมงานสอนและ/หรือวิจัย 

6.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติเพ่ือมาร่วมงานสอนและ/หรือวิจัย 

5.1.3) คณะต้องสร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและ
เอกชน (Faculty-Employer Network; FEN)  เพ่ือการเพิ่ม
โอกาสการได้งานทําของบัณฑิต 

ปรับไปเป็นโครงการ/กิจกรรม  
ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป้าประสงค์ 1.2 

5.1.4) คณะต้องเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา 
ฝึกอบรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
 

6.1.3) ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมหรือ
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรมทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสเีขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (เดิม) เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ (ใหม่) 

8.  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8.  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์  
6.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์
มาตรฐานของ Green University Ranking 

7.1.1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์
มาตรฐานของ Green University Ranking 
 

6.1.2) ส่งเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีให้แก่นิสิตในด้านบริโภคอาหาร 
ด้านความปลอดภัย  และด้านสร้างเสริมสุขภาพอย่างมี
สุขลักษณะท่ีดี 

ปรับไปเป็นโครงการ/กิจกรรม 

  
 



 
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2559  (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2556) 
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ขั้นตอนการทบทวนและปรบัปรุงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 – 2559 
 (ฉบับปรับปรงุตุลาคม  2556) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 57-59 

ประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์   
 

เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ถ่ายทอดแผนฯ สู่บุคลากรทุกระดับ /เผยแพร่ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและจัดส่งมหาวิทยาลัย  

 
แต่งต้ังคณะกรรมการ ยกร่าง แผนกลยุทธ์  

 

 
ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่าง แผนกลยุทธ์  

 


