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ค าน า 
 

 แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์  พ.ศ. 2558 – 2562  (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558) ฉบับนี้จัดท าข้ึน
โดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงมากจากแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์  พ.ศ. 2558 – 2562  (ฉบับปรับปรุง 
มิถุนายน 2558) โดยได้ค านึงถึงเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และจัดให้มี   
การติดตามและประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
 คณะศึกษาศาสตร์มีความคาดหวังให้แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์  พ.ศ. 2558 – 2562                     
(ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558) ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับบูรณาการและการผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจ
ต่างๆ ของคณะ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ที่จะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
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                                                                      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth) 
 
วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ 1  
 
พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ด าเนินการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 
ค่านิยมองค์กร 
 EDU MSU 
 E – Ethical Mind จิตแห่งจริยธรรม (มีจิตและพฤติกรรมในการท างานตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์) 
 D – Dedication  การอุทิศตน (เสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนาคณะ และชุมชน) 
 U – Universality ความเป็นสากล (มีความคิด ความเชื่อ และคุณลักษณะแห่งความเป็น

สากล มีความเข้าในในความหลากหลายของบุคคล วัฒนธรรม และ
สังคม) 

 M – Mastery ความรอบรู้ (ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคณะให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของคณะ) 

 S – Society Leader การเป็นผู้น าทางความคิดเพ่ือพัฒนาสังคม (กล้าคิด กล้าแสดงออก 
เพ่ือน าคณะให้เป็นองค์กรแห่งชุมชนและสังคม) 

 U – Unity ความเป็นหนึ่งเดียว (รักและเคารพซึ่งกันและกัน ท างานเป็นทีม เพ่ือ
จุดมุ่งหมายเดียวกันในการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ) 

 
ยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 

1 หมายถึง เป็นคณะศึกษาศาสตร์ ที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม  
ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ภายในปีพุทธศักราช 2562 

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2558 – 2562 

(ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร 
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ 
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 
นานาชาติ  

2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ 
พัฒนาวิชาการด้านการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
เป้าประสงค์ : 

1. คณะมหีลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าท่ี 
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

2. คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชน เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความ 
ทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

3. คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 

4. คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

5. คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารบุคลากร และวางระบบบริหารจัดการอย่างมี 
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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 6. คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนรวมทั้งส่งเสริมให้มีการท าความร่วมมือทางวิชาการ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 7.  คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม
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Strategic map คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหลักสูตรได้การรับรองคณุภาพ 
และมาตรฐาน 

นิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับคณะ
เป็นที่ยอมรับ 

คณะฯไดร้ับการยอมรับ 
และการจัดอันดับ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะฯ บุคลกากรมีจิตให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตคณะ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน ความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคคลภายนอกต่อการให้บริการ 

แผนพัฒนาคณะฯ ภาวะการมีงานท าของนิสิต การบริหารงบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บุคลากร การบริหารความเสี่ยง ระบบบรหิารจดัการ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ภูมิทัศน์-อาคารสถานท่ี โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ : 
1) ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 4.25 
2) ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยร้อยละ 80 

 
 

ทิศทางการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ์
 
EDU Roadmap 
 
 
 
                                                                 ปีท่ี 5 
                             

ปีท่ี 4   
- พัฒนาคณะ มุ่งสู่คณะที่เป็นเลิศในการ
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นน า
ของประเทศ 

 
ปีท่ี 3  

- พัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ 
- พัฒนาความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตทาง

วิชาชีพ 
 

ปีท่ี 2  
- พัฒนาเครือข่ายวิชาการ 
- ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศูนย์ Excellent Center 
- พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานคุณภาพขององค์กรวิชาชีพ 

 
ปีท่ี 1    

- ทบทวนแผนพัฒนาคณะ 
- พัฒนาระบบบุคลากร (OD, HRD) 
- ต่อยอดงาน/โครงการพัฒนาคณะ 
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นคณะที่เป็นเลิศในการผลิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชั้นน าของประเทศ 
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ระยะที่ 1 (6 เดือนแรก) ระยะที่ 2 (6 เดือนหลัง – 2 ปี) ระยะที่ 3 (ปีท่ี 3-4) 

 ทบทวนแผนพัฒนาคณะให้
เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ี
น าเสนอ 

 วางอัตราก าลัง ท า OD, HRD, 
HRM พัฒนาระบบการให้บริการ และ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรการบริการที่ดี
ให้แก่บุคลากร 

 ส ารวจความช ารุดของอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

 สร้าง/ กระชับความร่วมมือกับ
หน่วยงาน หน่วยงานวิชาชีพ  ตา่ง ๆ  

 

 เร่งรัดงานตามแผนพัฒนาคณะ
ตามวิสัยทัศน์ที่น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยั 

 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ เร่ง  OD, 
HRD, HRM ให้ต่อเนื่อง 

 เร่งพัฒนาความเข้มแข็งหลักสูตร
การผลิตบณัฑิตครูมืออาชีพสาขา  
ต่าง ๆ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาในคณะอย่างมืออาชีพ 

 ท า Benchmarking กับคณะ
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์  

 

 เร่งรัดพัฒนาคณะ มุ่งสู่คณะที่เป็น
เลิศในการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชั้นน าของประเทศ  

 ประเมิน และ ทบทวนแผนพัฒนา
คณะอย่างต่อเนื่อง 

 สร้างความเข้มแข็งกับเครือข่าย
วิชาการ และวิชาชีพทั้งเครือข่าย
ภายในและภายนอก ให้ต่อเนื่อง 

 พัฒนาความเข้มแข็งในการผลิต
บัณฑิตครูมืออาชีพให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

 วิจัยและพัฒนา เพื่อน าไปบริการ
ชุมชนให้เป็นรูปธรรม ตามนโยบาย
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

 พัฒนางานเร่งด่วนอ่ืนๆ  คณะศึกษาศาสตร์ที่ม ี
ผลงานดีเด่นทั้งในและต่างประเทศ 
 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอน
ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย 
ภาษา IT และอื่น ๆ   
 ด าเนินการ ศูนย์บริการวิชาการ
และเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 

 พัฒนาเครือข่ายวิชาการ กับ
หน่วยงานท้ังในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานจัด
การศึกษา คุณภาพการศึกษา 

 ปรับปรุง/พัฒนาหลกัสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคมระดับชาติ
และภมูิภาค 

 พัฒนาเครือข่ายวิชาการ และ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง 

 พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร

 พัฒนาเครือข่ายวิชาการและ
วิชาชีพ กับหน่วยงานทั้งในและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศอยา่งต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
การบริการที่ดีให้แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาศูนย์มาตรฐานการทดสอบ 

 งานอ่ืนๆ ตามภารกิจคณะ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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ระยะที่ 1 (6 เดือนแรก) ระยะที่ 2 (6 เดือนหลัง – 2 ปี) ระยะที่ 3 (ปีท่ี 3-4) 

ศิษย์เก่า 

 ส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
การบริการที่ดีให้แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที ่
จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอนให้
สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(ระบบ MIS) 

 งานอ่ืนๆ ตามภารกิจคณะ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า
ที ่
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับประเทศ
และนานาชาติ 
1.1.1 ระดบัคุณภาพของผลการ
บริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม ตาม
เกณฑ์การประเมินประกันคณุภาพ
ภายใน    
 
 

3.01 
 
 
 

1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกหลักสตูรได้รับ
การรับรองคณุภาพและมาตรฐานใน
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ* 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นางเพ็ญ  วังหน้า 

1.2.1. ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี
 

ร้อยละ 80 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลกัสูตรผลติ
บัณฑิตทีส่อดคล้อง และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน  และเน้นการผลิต
บัณฑิตใหเ้ป็นผู้ประกอบการ  เพื่อรองรับ 
การเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสตูรพัฒนา
นิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน 
+3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุ่น) (MSU 
English Exit – Exam) 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนา
นิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT Exit-Exam) 
4) ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
5) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางศุภรภัทร์ กลมดวง 
 

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผูส้ าเรจ็
การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ป.ตร-ีโท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต)  

ไม่น้อยกว่า 4.50 
 

 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางศุภรภัทร์ กลมดวง 
- นางสาวเอมอร                      
สิงห์พันธุ ์

1.2.3 ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการ
สอนสองภาษา (ภาษาไทยและ
อังกฤษ หรือสื่อการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีจัดการเรียนการ
สอน) (ทุกระดับ) 

ร้อยละ 80 
 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- ผอ.ศูนย์กจิการ
ต่างประเทศ 
- นางสาวทิพยก์มล  
ทวยภา 

1.3.1 ระดบัความส าเรจ็ของการจดั
การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ของ มมส 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 

1) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน
หลักสตูร และนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีการ
เรียนรู้ของนิสติในรูปแบบของทักษะชีวิต 
(Life Skills) ทักษะสังคม (Social Skills)  
โดยปรบัรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคม เพื่อเป็นกลไกการบม่เพาะความ
เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสงัคมโลก 
2) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของศิษยเ์ก่า และ

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต
ฯ 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางเพ็ญ  วังหน้า 
- นางศุภรภัทร์              
กลมดวง 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1.3.2 ระดบัความส าเรจ็ของคณะที่
ด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อให้
ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือและ/หรอื
ให้ความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนสร้าง
ช่ือเสียงให้กับสถาบัน 
 

ระดับ 5 
 

การสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์กับศิษย์เก่า 
3) พัฒนาฐานข้อมูลศิษยเ์ก่าเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารกบัศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
ศิษย์เก่าฯ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นายนิยม  โพธิ์ทอง 

1.3.3 จ านวนนิสิตและ/หรือศิษย์
เก่าไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต ิ  

1 คน 
 

 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
  การจัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

การบริหารจัดการเรียนการสอนในคณะเพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันผลิตครูที่มีคุณภาพสูง เป็นคณะชั้นน า
ในการผลิตครูมืออาชีพของประเทศและภูมิภาค  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคณะ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ของคณะมีคุณภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาครูขององค์กรวิชาชีพครู และตรงตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสมาคมวิชาชีพ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตและสังคม มุ่งพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการผลิตครูมืออาชีพ 

เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครูมืออาชีพ จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ที่มีลักษณะเชื่อมโยงกัน 
ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มนิสิตปัจจุบันทุกระดับ  (หรือ กลุ่มว่าที่ศิษย์เก่า ถือเป็นกลุ่มที่ส าคัญมากท่ีสุด)  

  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มศิษย์เก่าทุกระดับ 

  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มว่าที่นิสิต และบุคคลทั่วไป (นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
บุคคลทั่วไป) 

 โครงการพิเศษเพื่อเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของคณะ 

  1. โครงการ Professional Teachers 
  2. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที ่2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและ
บทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
2.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานของหน่วยวิจัยเพื่อ 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
(ศูนย์ Excellent Center)  หรือ
หน่วยวิจัยเฉพาะทางของคณะ 
 

ระดับ 5 
 
 

 
 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีหน่วยวิจัย
เฉพาะทางเพื่อสร้างเอกลักษณ์และความ
โดดเด่นของหลักสตูร 
2) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สู่ศนูย์แห่ง
ความเป็นเลิศ (Excellent Center)* 
3) ขยายเครือข่ายการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวชิา 
มีผลงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูลที่ไดร้ับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ จาก สกอ  หรือถูกน าไป
อ้างอิง (Citation) 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยทั้ง
ในหรือต่างประเทศ (One Program One 
Research Network; OPORN) 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการประชุมวิชาการ 
และวารสารระดับนานาชาติ มมส 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่าย
บัณฑิตฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นางรุ่งทิพย์   สิงพร 

  
 
 

 
 

2.1.2 จ านวนผลงานวจิัยทีไ่ดร้ับการจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบตัร และ/หรือได้รับ
รางวลัในระดบัชาติหรือนานาชาติ หรือ
งานวิจยัที่ได้รับทนุสนบัสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลยั 

1 ผลงาน 
 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่าย
บัณฑิตฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นางรุ่งทิพย์   สิงพร 

2.2.1 จ านวนความร่วมมือทางการ
วิจัยของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจยั
ภายนอกสถาบันท้ังในและ/หรือ
ต่างประเทศ  
 

1  
 

- คณบด ี
-รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต
ฯ 
-ผอ.ศูนย์กิจการ
ต่างประเทศ 
-ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ฯ 
-หัวหนา้ภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นางรุ่งทิพย์   สิงพร 
-น.ส.ทิพย์กมล ทวยภา 
-น.ส.ผกามาศ ภูสิงห์ 
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นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 
 การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และการวิจัย 

 อาจารย์ผู้สอนถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนให้คณะศึกษาศาสตร์ไปสู่การ
เป็นคณะชั้นน าในการผลิตครูมืออาชีพ การที่คณะจะเป็นหน่วยผลิตครูมืออาชีพได้นั้นคณะต้องมีคณาจารย์ที่มี
ความเป็นมืออาชีพก่อน มีแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ในคณะให้เป็นมืออาชีพ มีดังนี้  
 1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนการสอน การเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าวิชาการของคณาจารย์ 
 3. ส่งเสริม พัฒนาคณาจารย์ในคณะให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนที่สามารถท า
หน้าที่เป็นผู้สอนแนะ (Caoch) ที่ดี 
 4. ส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ ทั้ง วิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) วิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกับเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน หน่วยงาน
การศึกษา 
 5. การสนับสนุนทุนวิจัยทุกปี เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีนวัตกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริม
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
 6. จัดประชุมวิชาการะดับนานาชาติ (ICER) โดยเน้นจัดในประเทศไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล โดย
มีการเตรียมความพร้อมคณาจารย์ และนิสิต 
 7. จัดตั้งศูนย์ “ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา” เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
คณาจารย์ในคณะให้ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน การวิจัยและอ่ืน ๆ 
 8. พัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ในคณะร่วมกับสถาบันในต่างประเทศที่มี MOU ร่วมกัน 
 9. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ 
 10. ส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพทางด้านการวิจัย โดยการแสวงหาทุนวิจัยทั้งภายนอก  และ
จัดทุนสนับสนุนในคณะ 
 11. ส่งเสริมให้คณาจารย์น าผลงานวิจัยทั้งวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปใช้เพ่ือการ
พัฒนางานในคณะและโรงเรียนในเครือข่ายวิชาการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
 12. ส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ 
 13. ส่งเสริมการผลิตหนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอนและผลงานวิชาการอ่ืน ๆ 
 14. ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาอาจารย์อ่ืนๆ   

 
 
 
 
 



 

 

    

                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และย่ังยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที ่3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 
3.1.1 ร้อยละหลักสูตร(ป.ตรี)ที่มีการ
ด าเนินการตามนโยบาย หนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน  เพื่อเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการ
แก่สังคม  ด้วยการผลติบณัฑิตที่มอีัต
ลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชน ผ่านกระบวนการบรูณาการ 
การเรยีนการสอน การวิจัย และ/หรือ
การให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชน 
เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนให้ยั่งยืน 

ร้อยละ 80 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสตูร(ตร-ีโท-
เอก)พฒันานวัตกรรมการให้บริการวิชาการ 
แก่ชุมชน และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน การปรบัปรุง
รายวิชา/หลักสตูร การเขียนหนังสอื ต ารา 
และสื่อเผยแพร่ความรู้สูส่ังคม 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนนิงาน 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ตามนโยบาย คสช. 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชนและสังคม 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่าย
บัณฑิตฯ 
-ผอ.ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-น.ส.ผกามาศ   
ภูสิงห ์
-เลขาภาคทุก
ภาควิชา 

 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 
 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ 
  1.1 แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและนอก 
มหาวิทยาลัย 
  1.2 ท าความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม), ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ประถมศึกษา (สพป), เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) หรือหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด  
ในการพัฒนามาตรฐานระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานต้น 
สังกัดของโรงเรียน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด พัฒนามาตรฐานระบบการวัดและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ในมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 
  1.3 การพัฒนาผ่านครูประจ าการ 
  1.4 พัฒนาเครือข่ายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) โดยการร่วมมือกับ 
คณะต่าง ๆ ผลิตครู 5 ปี ในหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของประเทศ โรงเรียนและหน่วยงานการศึกษา 
  1.5 ร่วมมือกับโรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม),  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา (สพป), เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เพ่ือสร้าง 
เครือข่ายการฝึกวิชาชีพครู 
  1.6 ด าเนินการ “ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา”   
  1.7 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศท่ีมี MOU ร่วมก ัน 
  1.8 ร่วมมือกับโรงเรียน หน่วยงานการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ แก้ปัญหาการขาดความเท่าเทียมกัน 
ของคุณภาพทางการศึกษา 
  1.9 ด าเนินการกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างและส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือจากเครือข่ายวิชาการกับ 
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย และทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. โครงการขับเคลื่อนวิจัยการเรียนการสอนสู่เวทีโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที ่4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
4.1.1 จ านวนโครงการที่คณะมีการ
ด าเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะ 
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นท่ีพึ่งทาง
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม ด้วยการ 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย เพื่อการอนุรักษ ์ฟื้นฟู 
ปกป้อง เผยแพร ่พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

1 โครงการ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 
ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
และสากล 
2) สรา้งความตระหนักและชื่นชมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดแทรกเข้าสู่
วิชาการของทุกหลักสูตร 
 

- คณบดี  
-รองคณบดฝี่ายศิษย์
เก่าฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นายนิยม  โพธิ์ทอง 

 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นิสิตในคณะ และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริมอนุรักษ์  

ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน และของไทย  
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการ 

บ่มเพาะ ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดีให้แก่นิสิตในคณะ รวมถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่บริการ 
 3. ส่งเสริมการจัด “ค่ายคุณธรรม” กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการบ่มเพาะ 
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดีให้แก่นิสิตในคณะ  

4. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล    
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที ่5 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารบุคลากร และวางระบบบริหารจัดการอย่างมี 
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์
ของการประเมินผลตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของคณะ/
หน่วยงาน 

4.25 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์  
และแผนปฏิบัตริาชการใหส้อดคลอ้งกับ 
อัตลักษณ์จดุเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบาย
ของชาติ 
2) ก าหนด KPI ระดับองค์กร ระดบัหน่วยงาน 
ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน  
เพื่อให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม 
KPI  มีประสิทธิภาพ 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภาพฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 

5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ร้อยละ 52 1) ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์มีวุฒติ่ ากว่า
ปริญญาเอกต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเง่ือนไขของ
ระบบบรหิารงานบุคคล 
3) สร้างระบบ Career Development  
ให้สอดคล้องกับระบบ Career Path* 

-คณบด ี
-รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
-นางปนัดดา   
พลเสนา 

5.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
 

ร้อยละ 32 

5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม 
 
5.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (แผ่นดนิ) 

ร้อยละ 96 
 
 

ร้อยละ 87 
 

1) พัฒนาระบบการเงินการคลังใหม้ีความ
มั่นคง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
2) จัดท าแผนเร่งรดัและติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- คณบด ี
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
-หัวหนา้ภาควิชา 
-นางสาวพลิาสลกัษณ์  
เขียวน า้ชมุ 
-นางจันทรา  เนื่องมหา 

5.4.1 ระดับความส าเรจ็ของการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อการบรหิาร
จัดการ 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมลูสารสนเทศ
ให้มีความเชื่อมโยง มีความเช่ือถือได้ มี
เสถียรภาพในการท างาน มีความทันสมัย
สามารถอ้างอิงได ้
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการ
วางแผนตัดสินใจส าหรับการด าเนนินโยบายและ
แผนงาน/โครงการตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย* 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
-ผอ.สื่อสารองค์กร 
-หัวหน้าภาควิชา 
-นายสมร  เหล็กกลา้ 

5.5.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์
ของการประเมินประกันคณุภาพ
ภายใน ไมต่่ ากว่า  3.51   
 

ไม่ต่ ากว่า  
3.51   

1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อคุณภาพ 
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยการบูรณาการ 
การประกันคณุภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
แห่งคุณภาพ* 
 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภาพฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
- นางสาวนิตยา   พันธะ 
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นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 
 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ ประสานงานเพื่อ 
แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตระดับต่าง ๆ กับสถาบัน
ต่างประเทศ  
 2. ส่งเสริมและแสวงหาทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาต่างประเทศ  การเผยแพร่
ข้อมลูเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานในหน่วยงานต่างประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและ
นิสิตไปเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการวิชาการของคณะในเข้มแข็ง “ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่
นวัตกรรมทางการศึกษา”  และเป็นรูปธรรมอันเป็นการสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการที่ดี 
จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ การให้บริการวิชาการของคณะ เป็นประจ า 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทการบริการวิชาการของคณะ ให้เป็น Center of Excellence  ใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านที่คณะมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและมี
ความเชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงานให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มี
โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ เป็นนักบริหารมืออาชีพ หลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหาร และ ครู หรือโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการ
วิจัยในชั้นเรียน การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
 5. จัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา” เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์
พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับครู คณะศึกษาศาสตร์  ให้เป็นอีกหนึ่งภารกิจในการพัฒนาคุณภาพครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางในการพัฒนาให้ผู้สอนเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลกได้ ศูนย์พัฒนาวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้ (Center of Academic Development for Learning : CADL) คณะศึกษาศาสตร์ จะเป็นหน่วย
ประสานงานกับ  Center of Excellence  ในด้านต่าง ๆ ของคณะ เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ของคณะให้เข้มแข็งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
ของคณะในการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัย การสัมมนา 
ณ ต่างประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิชาการ เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
บริการวิชาการของคณะให้กับหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง งานปฏิคมแก่อาคันตุกะจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 7. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
ในระดับสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 6. คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการท าความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
6.1.1 จ านวนนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันต่างประเทศ 
ที่มีความสมัพันธ์กับคณาจารย/์คณะ/
หน่วยงาน/มมส        
 

20 คน 1) ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลยัให้มีคุณภาพ
และศักยภาพเป็นทีรู่้จักและยอมรบัทางวิชาการ
ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
2) เพิ่มสัดส่วนผู้แทนนายจ้าง บรษิัท ของไทย
กับต่างประเทศ (70% : 30%) 
3) เพิม่สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
ที่ได้มาตรฐาน 
4) เพิ่มอาจารย์/นักวิจยั/ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
เพื่อมาร่วมงานสอนและ/หรือวิจยั 
5) เพิ่มจ านวนนิสิตชาวต่างชาต ิ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลีย่น
นิสิต มมส กับนิสติชาวต่างชาติ ระหว่าง
มหาวิทยาลยัไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่ายวิชาการ
ฯ 
-ผอ.ศูนย์กจิการ
ต่างประเทศฯ 
-หัวหนา้ภาควิชา 
-ประธานหลักสตูร 
-น.ส.ทิพย์กมล  
ทวยภา 
-เลขาภาคทุก
ภาควิชา 

 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 6 
 
 โครงการพิเศษเพ่ือเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของคณะ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (บางส่วน) เพื่อเสริมความเข้มแข็งของคณะ มีแนวทางด าเนินการโครงการพิเศษ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. โครงการความร่วมมือผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2. โครงการร่วมมือกับ คุรุสภา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสภา 

การศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ 2561 
กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 7.  คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
มหาวิทยาลยัไดร้ับการจัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 1 ใน 10 ของ
ประเทศ 
 
 

ระดับ 5 1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green University 
Ranking 
2) ปรับปรุงมหาวิทยาลยัให้สามารถใช้ 
ประโยชนไ์ด้อย่างเต็มพื้นที ่
3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของนิสติในการสร้าง
พฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้มตาม
แนวทาง Green University 
 
 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่ายศิษย์
เก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 
-นายสงวนศักดิ์  
พรรณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

                                                                แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2562    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

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

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (Strengths) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และ 
พัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน 
ระดับประเทศและนานาชาติ 
 

1. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้งานท าและศึกษาต่อในเกณฑ์ท่ี
สูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 
 

1. มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการวิจัย 
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยและการเผยแพร่
งานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ 
3. มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการน าเสนอในระดับ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 
2. มีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการในรูปแบบเครือข่ายที่มี
การลงนามความร่วมมือ ทั้งเทศบาล โรงเรียน และเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิ
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
 

1. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการบูรณะองค์พระ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
คณะตามหลักธรรมาภิบาล    
 

1. มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 68.15% มีผลงานทาง
วิชาการเผยแพร่จ านวนมาก 
2. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้
ก้าวหน้าตามเส้นทางการพัฒนาในอาชีพ 
3. คณะมีการให้ทุนคณาจารย์เพื่อไปน าเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
 

1. มีการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ 
2. มีนิสิตต่างชาติมีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศ อาทิ 
ประเทศมาเลเซีย  ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการส่งเสริมการปรับและพัฒนาภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการคัดแยกขยะและประหยัดพลังงาน 
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ยุทธศาสตร์ จุดอ่อน (Weaknesses) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และ 
พัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน 
ระดับประเทศและนานาชาติ 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ 
2. หลักสูตรไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นตามเกณฑ์ TQF ทุกหลักสูตร 
3. การประเมินหลักสูตรไม่เป็นไปตาม PDCA 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 
 

1. ไม่มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
2. ไม่มีระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ไม่มีการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
2. ไม่มีการน าผลประเมินการบริการวิชาการมาปรับปรุงแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิ
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
 

1. ขาดงานวิจัยด้านท านุบ ารุงศิลปะอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
คณะตามหลักธรรมาภิบาล    
 

1. การพัฒนาคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรที่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการยังไม่ครอบคลุมภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
 

1. การด าเนินงานด้านความร่วมมือยังขาดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
เช่น กิจกรรมด้านการวิจัย 
2. กิจกรรมด้านการวิจัยกับต่างประเทศยังมีน้อย 
3. งบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการท ากิจกรรม
กับต่างประเทศไม่เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
2. นิสิตไม่มีพฤติกรรมความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ โอกาส (Opportunities) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และ 
พัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน 
ระดับประเทศและนานาชาติ 
 

1. นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มีนโยบายสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น 
 2. การเข้าสู่อาเซียนท าให้ประเทศไทย มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียน 
3. นโยบายการให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน หรือเป็นแหล่งฝึกทักษะ เป็นโอกาสในการ
พัฒนาทักษะของนิสิตให้มีศักยภาพตรงตามที่ผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการ 
4. สภาพแวดล้อมของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เอื้อต่อการจัด
การศึกษาและการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นตาม อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
5. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ความส าคัญกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให้เทียบเคียงให้กับต่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายอุดมศึกษาระหว่างประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาให้ใกล้เคียงกัน โดยผ่านโครงการบริการวิชาการ
ร่วมกัน 
(ท่ีมา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 
2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิ
ปัญญาด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
คณะตามหลักธรรมาภิบาล    
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และ 
พัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน 
ระดับประเทศและนานาชาติ 
 

1. นโยบายการศึกษาของอุดมศึกษาของประเทศไม่ชัดเจน 
ขาดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างจริงจังของ
สถาบันอุดมศึกษาในทุกกระทรวงและขาดการให้ความส าคัญ
ในการผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่าของอุดมศึกษาอย่าง
แท้จริง 
2. ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน อาจส่งผลต่อจ านวนนิสิตและการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนและ
ของโลก ส่งผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
และการได้งานท าของบัณฑิต 
4. ลักษณะงานในทศวรรษท่ี 21 มีความซับซ้อนหลากหลายซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับลักษณะงานที่มีความ
ต้องการทักษะที่หลากหลาย รวมทั้ง สภาพและพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีสัดส่วนน้อย
กว่าเงินรายได้ของคณะ 
6. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
ส่งผลให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลงตามไป
ด้วย โดยวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง และวัยสูงอายุมีเพ่ิมขึ้น 
7. การรวมตัวของประเทศอาเซียน จะมีการเปิดเสรีทางการค้า
และบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และด้านการ
สาธารณสุข อาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาตั้งใน
ประเทศไทยท าให้การแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน 
8. สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างมหาวิทยาลัยมีแหล่งสถาน
บันเทิงและอบายมุขซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าไปควบคุม
หรือจัดการได้ ส่งผลให้มีผลกระทบในด้านภาพลักษณ์และ
คุณภาพนิสิต 
 (ท่ีมา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 
2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิ
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
คณะตามหลักธรรมาภิบาล    
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก ข 
ประมาณการงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 – 2562 

(หมายเหตุ งบประมาณในแต่ละปีข้ึนอยู่กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม) 
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ประมาณการงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 – 2562 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) 
2558 2559 2560 2561 2562 

1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบณัฑิตเปน็
ที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 

4,823,200 3,397,400 3,300,000 3,200,000 3,100,000 

2 ส่งเสริมการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปญัญา เพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิง
การแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

3,865,000 2,598,500 2,500,000 2,400,000 2,300,000 

3 การให้บริการวิชาการสูส่ังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

320,000 512,500 510,000 500,000 450,000 

4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ

523,200 380,000 350,000 330,000 320,000 

5 พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล   

1,616,000 686,000 680,000 650,000 630,000 

6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ไดร้ับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

7 พัฒนาสู่คณะสีเขยีว  และรักษส์ิ่งแวดล้อม 25,000 10,000 20,000 30,000 40,000 
รวม 11,222,400 7,634,400 7,410,000 7,160,000 6,890,000 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2562  
ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 1108/2558  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 
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