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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ความน า 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจในกรพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากร 
มนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการ 
วิจัยพัฒนา และการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพ่ึงพาตนเองได้ การเป็นที่พึ่งของสังคม  ดังนั้น ในแผนกลยุทธ์คณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564  คณะศึกษาศาสตร์มียุทธศาสตร์ส าคัญที่จะ 
ด าเนิน การ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถ 
เชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 3) การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง                       
ศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
ในระดับสากล 7) พัฒนาสู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานภายนอก 
  
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายของประเทศ มหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับบริบทที่เป็นพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์สอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ 

1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   วัตถุประสงค์ 
    1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
    2) ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมี 
การบูรณาการ 
    3) สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก 
ภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ 
    1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
     2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
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    4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

    5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)   
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น  
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความม่ันคง  
มั่งค่ัง ยั่งยื่น  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากการประเมินสถานะของประเทศในด้าน 
ต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์  
เป้าหมายโดยรวม และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต                
มีความม่ังคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครอบสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคม  ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัย 
   1.2 เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข็มแข็ง  มีเสถียรภาพ แข่งขันได้  ยั่งยืน  มีความ
มั่นคงทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม   
มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ 
ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.4 เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ  ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบต่างๆ  ในระดับอนุภาค 
ภูมิภาค และโลก 
   1.5 เพ่ือให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และ
พ้ืนที่รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น  
  เป้าหมายรวม 
   1.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   1.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
   1.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   1.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า 
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   1.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี                    
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
   1.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  โปร่งใส ตรวจสอบได้                 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ 
   1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   2) ยุทธศาสตร์ารสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   5) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
   6) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   8) ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   10) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

3) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2559) 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 – 2574) (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2559) ขึ้นมา โดยจะเริ่มด าเนินการในปี  2560 เพ่ือจะเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต  ให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนฯ  
โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต 
ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society)               
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมือง
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษา 5 ประการ ได้แก่การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกที่เป็นพลวัต  โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
   2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
   3) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
   4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
   5) ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
   6) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
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   7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   8) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 

   9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 
 4) สภาพบริบทด้านการศึกษาของประเทศไทย (ที่มา : ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : 2558)   
  1. ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
   1.1 อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา  
2551 – 2556 พบว่า 
    1.1.1 การศึกษาภาคบังคับ มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 101.5 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 96.7
ในปี 2557 โดยระดับการศึกษาท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นคือระดับก่อนประถมศึกษา โดยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 113.0 
เป็นร้อยละ 116.3 ระดับการศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ ประถมศึกษาและมัธยมต้น ลดลงจากร้อยละ 105.2 
และ 94.9 เป็น 100.4 และ 89.9 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
    1.1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 67.9 เป็นร้อยละ 76.8 ในช่วง
เวลาเดียวกัน ตามล าดับ โดยสายสามัญ และสายอาชีพ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 41.6 และ 26.3 เป็นร้อยละ 52.0 
และ 24.8 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
    1.1.3 ระดับอุดมศึกษา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 39.5 เป็นร้อยละ 49.3 ในช่วงเวลา
เดียวกัน ตามล าดับ โดยระดับปริญญาตรี เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 29.3 เป็นร้อยละ 40.8 ส่วนอนุปริญญา ลดลงจาก
ร้อยละ 19.9 เป็นร้อยละ 16.9 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
   1.2 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมต้นมีแนวโน้มลดลง เหลือ 
ร้อยละ 93.1 และ 92.7 ในปีการศึกษา 2556 ส่วนระดับมัธยมปลายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 86.2              
จ าแนกเป็นสายสามัญและสายอาชีพ ร้อยละ 89.5 และ 80.6 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
   1.3 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี เพ่ิมข้ึนจาก 8.8 ปี ในปี 2551                
เป็น 9.0 ปี ในปี 2557 
  2. ด้านคุณภาพการศึกษา 
   2.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 67.7  
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 72.5 ในปี 2557 
   2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0.5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ระดับรุนแรง โดยมีน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง (ความสูงเทียบกับอายุ) และมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน 
(น้ าหนักเทียบกับความสูง) ปี 2555 เท่ากับร้อยละ 2.1 5.9 และ 22 ตามล าดับ 
   2.3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระหลัก ปีการศึกษา 2552 – 
2557 จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า  
    2.3.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกวิชาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังมี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                 
และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 
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    2.3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน แต่ก็ยังมี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 และวิชา
ภาษาไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างจากปี 2552 

    2.3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 อาทิ ภาษาไทย การงานอาชีพแลเทคโนโลยี วิชาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
คงเดิม อาทิ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ และวิชาที่มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง อาทิ คณิตศาสตร์ ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยเกิน 
ร้อยละ 50 

    2.3.4 หากจ าแนกตามกลุ่มสาระวิชาและระดับชั้น พบว่า เกือบทุกวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนลดลงเมื่อเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
    2.3.5 หากจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกวิชา รองลงมาคือภาคกลางและภาคใต้ ส่วนภาคท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ าสุดสองล าดับสุดท้ายทุกวิชา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
   2.4 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2554 – 2557                
จ าแนกตามระดับการศึกษาและสาระ พบว่า 
    2.4.1 ระดับประถมศึกษา ทุกสาระวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 โดยสาระวิชาที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีแนวโน้มลดลง อาทิ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน
การประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต ส่วนสาระด้านการพัฒนาสังคมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
    2.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเกินกว่า
ร้อยละ 50 มีเพียงสาระด้านทักษะการเรียนรู้ ส่วนสาระวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 และมีแนวโน้มลดลง อาทิ ด้านการประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม  
ส่วนสาระด้านความรู้พ้ืนฐานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
    2.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาระวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ย             
ต่ ากว่าร้อยละ 50  และมีแนวโน้มลดลงทุกสาระหลัก 
   2.5 เวลาเฉลี่ยที่คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ใช้ในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน 
ลดลงจาก 39 นาทีต่อวัน ในปี 2551 เป็น 37 นาทีต่อวัน ในปี 2556 โดยกลุ่มเยาวชน (12 – 24 ปี)  
มีเวลาในการอ่านมากท่ีสุด 50 นาทีต่อวัน รองลงมาได้แก่ กลุ่มวัยเด็ก (6 – 14 ปี) มีเวลาในการอ่าน 46 นาที 
ต่อวัน โดยภาคท่ีมีเวลาในการอ่านหนังสือมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพ รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ และภาคกลาง 
   2.6 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา โดย IMD แม้ว่าผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะลดลง 1 อันดับ จากอันดับที่ 29 ในปี 2557 เป็นอันดับที่ 30 ในปี 
2558 และเป็นอันดับที่สามในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่อันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านการศึกษาของไทยเพ่ิมข้ึน 6 อันดับ จากอันดับที่ 54 เป็นอันดับที่ 48 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ตามล าดับ โดยมีตัวชี้วัดย่อยด้านการศึกษาที่เป็นจุดเด่นและเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เพ่ิมขึ้นในปี 2557 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ร้อยละของงบประมาณภาครัฐที่ใช้ในการศึกษาต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และร้อยละของผู้หญิงที่มี 
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่วนตัวชี้วัดย่อยด้านการศึกษาที่มีอันดับดีขึ้นมากที่สุด 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไป และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา                  
และตัวชี้วัดที่มีอันดับลดลง ได้แก่ ตัวชี้วัดอัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยมศึกษา (ตัวชี้วัดด้านโอกาสและ 
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ความเสมอภาคทางการศึกษา) ตัวชี้วัดความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ตัวชี้วัดความ
คิดเห็นต่อทักษะด้านภาษา (ตัวชี้วัดกลุ่มคุณภาพการศึกษา) ตัวชี้วัดประชากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ตัวชี้วัดนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศ (ตัวชี้วัดกลุ่มการอุดมศึกษา) ตัวชี้วัดความคิดเห็นต่อการ
ตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดความคิดเห็น
ต่อการจัดการศึกษาสาขาบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการภาคธุรกิจ (ตัวชี้วัดกลุ่มคุณภาพการศึกษา 
ที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจ) 

   2.7 จ านวนคดีเด็กและเยาวชน (อายุ 10 – 18 ปี) ที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน มีแนวโน้มลดลงจาก 46,981 คน ในปี 2551 เหลือ 37,433 คน ในปี 2556 
   2.8 จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร เพิ่มขึ้นจาก 3,043 คน ในปี 2551 
เป็น 3,680 คน ในปี 2556 
   2.9 อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 91.1               
จ าแนกเป็นด้านการอ่านหนังสือ เขียนหนังสือได้ และค านวณได้ ร้อยละ 94.8, 94.1 และ 93.8 ตามล าดับ 
   2.10 ร้อยละของก าลังแรงงานที่จบมัธยมศึกษาขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 43.12 ในปี 2551 
เป็นร้อยละ 51.04  ในปี 2557 โดยระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด จากร้อยละ 14.93 เป็นร้อยละ 
19.83 รองลงมาเป็นระดับมัธยมปลาย และมัธยมต้น ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12.91 และ 15.29  เป็นร้อยละ 
15.16 และ 16.05 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
   2.11 ทักษะด้านภาษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการของประเทศไทย                     
ปี 2552 - 2557 อยู่ในอันดับที่ลดลงจากอันดับที่ 43 ในปี 2551 เป็นอันดับที่ 51 ในปี 2557 จากจ านวน
ประเทศที่จัดอันดับ 57 และ 60 ประเทศ ตามล าดับ 
   2.12 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเท่าเต็มเวลาต่อประชากร 1,000 คน 
เพ่ิมข้ึนจาก 0.65 ในปี 2551 เป็น 0.80 ในปี 2556 และอยู่ในอันดับที่ลดลงจากอันดับที่ 47 เป็นอันดับที่ 53 
โดย IMD โดยงบวิจัยและพัฒนาต่อ GDP เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.22 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 0.39 ในปี 2555 
   2.13 การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
22.5 และ 17.3 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 31.7และ 31.6 ในปี 2557 
  3. ด้านบริหารจัดการ  
   3.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
    3.1.1 บริหารและจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์อ านาจที่ส่วนกลาง สถานศึกษาขาดความอิสระ 
คล่องตัวในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
    3.1.2 การรับรู้ข้อมูลในตลาดการศึกษาท่ีไม่เท่ากัน ทั้งผู้ผลิตบริการและผู้ซื้อบริการ
การศึกษา ท าให้กลุ่มที่มีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานมากกว่ากลุ่มคนที่ด้อยโอกาส/ยากจน 
    3.1.3 ความสามารถของตลาดในการตอบสนองมีมากกว่าความต้องการของผู้รับบริการ 
เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในอีก 
10 - 20 ปีข้างหน้า และน ามาซึ่งความสูญเปล่าและความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐ 
    3.1.4 การผูกขาดการจัดการศึกษาโดยรัฐ ผ่านนโยบายและมาตรการของรัฐที่เอ้ือประโยชน์
ต่อสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของ 
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ประเทศ เป็นผลให้ขาดการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม 
โดยทรัพยากรเพ่ือการศึกษามาจากภาครัฐเป็นหลัก 
   3.2 การศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)   
    3.2.1 แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นนิติบุคคล มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ แต่ก็ยังมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 
    3.2.2 ขาดแคลนก าลังคนระดับกลาง (สายอาชีพ) แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายส่งเสริมการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และให้เงินกู้ยืมแก่ผู้เรียน แต่ก็ไม่สร้างแรงจูงใจให้ประชากรวัยเรียนเข้า
ศึกษาในสายอาชีพ 
   3.2.3 สถาบันอุดมศึกษาผลิตก าลังคนตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละสถาบัน  
มุ่งผลิตเชิงพาณิชย์ เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ อีกท้ังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานของผู้จบระดับอุดมศึกษา ปัญหาการท างานต่ ากว่าระดับ และการเรียนต่อ                
ในระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างรอหางานท า 
 
 5) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
  เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ 
/นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
  เป้าประสงค์ที่ 1.3 จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
  เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์                      
หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
  เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 
  เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไป 
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
  เป้าประสงค์ที่ 2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ 
สหวิชา 
  เป้าประสงค์ที่ 2.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากนวัตกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ชุมชนหรือสังคมได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
  เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
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  เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีฐานข้อมูลการบริการวิชาการท่ีครบถ้วน และทันสมัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 
   เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ที ่5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง 
ตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล 
  เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพ 
ในระดับสากล 
  เป้าประสงค์ที่ 6.2 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็น
นานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ที่ 7.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 
ข้อมูลหลักสูตร  นิสิต  บุคลากร  งบประมาณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
     ข้อมูลจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 

 
ที่มา : งานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มมส. ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม ปกต ิ พิเศษ ศูนย์อ่ืน 

1. ระดับปริญญาตรี     
1.1  กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 176 - - 176 
1.2  กศ.บ. คณิตศาสตร์ 311 - - 311 
1.3  วท.บ. จิตวิทยา 158 23 - 181 
1.4  กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 252 7 - 259 
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ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม ปกต ิ พิเศษ ศูนย์อ่ืน 

1.5  กศ.บ. ภาษาไทย 404 - - 404 
1.6  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 251 - - 251 
1.7  กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 230 - - 230 
1.8  กศ.บ. สังคมศึกษา 311 - - 311 
1.9  วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 310 115 - 425 

รวม 2,403 145 - 2,548 
2. ระดับปริญญาโท     
2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 11 444 - 455 
2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 20 114 - 134 
2.3  กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา 1 10 - 11 
2.4  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 10 93 - 103 
2.5  กศ.ม. จิตวิทยา 2 16 - 18 
2.6  กศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 6 79 - 85 
2.7  วท.ม.วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 14 14 - 28 
2.8  กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 26 - - 26 

รวม 90 770 - 860 
3.ระดับปริญญาเอก     
3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 68 - - 68 
3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 32 - - 32 
3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลการศึกษา 26 - - 26 
3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 47 - - 47 
3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 17 - - 17 
3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังการและการกีฬา 18 - - 18 
3.7  กศ.ด. การนิเทศการศึกษา 20 - - 20 

รวม 228 - - 228 
       รวมทั้งสิ้น 3,636 
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แผนการรับนิสิตใหม่ปี 2560 – 2565 
 

 
 
 

กลุ่ม/คณะ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 รวมท้ังสิ้น 

รวม 1,150 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 6,300 
ศูนย์กลาง จังหวัดมหาสารคาม 1,085 965 965 965 965 965 5,910 

ระดับปริญญาตร ี 770 650 650 650 650 650 4,020 
1. กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 60 60 60 60 60 60 360 
2. กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 60 60 60 60 60 360 
3. กศ.บ. คณิตศาสตร ์ 90 60 60 60 60 60 390 
4. กศ.บ. สังคมศึกษา 90 60 60 60 60 60 390 
5. กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 60 60 60 60 60 60 360 
6. กศ.บ. ภาษาไทย 60 60 60 60 60 60 360 
7. กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศ์ึกษา 60 60 60 60 60 60 360 
8. วท.บ. จิตวิทยา 140 80 80 80 80 80 540 
9. วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 150 150 150 150 150 150 900 

ระดับปริญญาโท 245 245 245 245 245 245 1,470 
1. กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 65 65 65 65 65 65 390 
2. กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 25 25 25 25 25 25 150 
3. กศ.ม. การวัดผลและประกันคณุภาพการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 
4. กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 25 25 25 25 25 25 150 
5. กศ.ม. จิตวิทยา 25 25 25 25 25 25 150 
6. กศ.ม. หลักสตูรและการสอน 60 60 60 60 60 60 360 
7. วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 15 15 15 15 15 15 90 
8. กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ 30 30 30 30 30 30 180 
9. กศ.ม. การนิเทศการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 

กลุ่ม/คณะ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 รวมท้ังสิ้น 

ระดับปริญญาเอก 70 70 70 70 70 70 420 
1. กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 15 15 15 15 15 15 90 
2. ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 10 10 10 10 10 10 60 
3. ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 10 10 10 10 10 10 60 
4. ปร.ด. จิตวิทยา 10 10 10 10 10 10 60 
5. ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 10 10 10 10 10 60 
6. ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 5 5 5 5 5 5 30 
7. กศ.ด. การนิเทศการศึกษา 10 10 10 10 10 10 60 
ห้องเรียนนอกที่ต้ัง จังหวัดอุดรธานี 65 65 65 65 65 65 390 

ระดับปริญญาโท 65 65 65 65 65 65 390 
1. กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 40 40 40 40 40 40 240 
2. กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 25 25 25 25 25 25 150 
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บุคลากร 
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 

ประเภท 
แหล่งเงิน 

รวม ร้อยละ งบแผ่นดิน รายได้ ไม่ใช้
งบประมาณ 

ข้าราชการ 22 - - 22 16.79 
     - ข้าราชการวิชาการ 19 - - 19 14.50 
     - ข้าราชการบริหาร 1 - - 1 0.76 
     - ข้าราชการทั่วไป 2 - - 2 1.53 
พนักงานมหาวิทยาลัย 57 26 5 88 67.18 
     - พนักงานสายวิชาการ 54 3 - 57 43.51 
     - พนักงานสายสนับสนุน 3 22 - 25 19.09 
     - พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (สายวิชาการ) - 1 5 6 4.58 
ลูกจ้างชัว่คราว - 20 - 20 15.27 
     - สายวิชาการ - 5 - 5 3.82 
     - สายสนับสนุน - 15 - 15 11.45 
พนักงานราชการ 1 - - 1 0.76 

รวม 80 46 5 131 100.00 
 
 
 
 

งบประมาณ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีงบประมาณในการ                
บริหารจัดการ ปรากฏดังตาราง 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 
งบประมาณ                 

รายจ่ายเงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 12,988,500 30,817,000 
1. งบบุคลากร 11,818,500 3,427,900 
   1.1 เงินเดือน  11,818,500 - 
   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว   - 3,427,900 
2. งบด าเนินงาน 1,170,000 9,028,000 
   2.1 ค่าตอบแทน - 5,479,400 
   2.2 ค่าใช้สอย - 2,331,500 
   2.3 ค่าวัสด ุ 1,170,000 1,116,800 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 100,300 
3. งบลงทุน  2,662,300 
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รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 
งบประมาณ                 

รายจ่ายเงินรายได้ 

   3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 2,312,300 
   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 350,000 
4. งบเงินอุดหนุน  13,798,800 
   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 11,270,300 
        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย - 10,570,300 
        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ - 700,000 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน - 2,528,500 
5. งบรายจ่ายอ่ืน  1,900,000 
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ - 300,000 
   5.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน - 1,400,000 
   5.3 รายจ่ายอื่นๆ - 200,000 
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การวิเคราะห์ศักยภาพคณะศึกษาศาสตร์ 
 

จุดแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (Strengths) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และ 
พัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

1. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีอัตราในการได้งานท าสูงและเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
2. คณะมีกระบวนการคัดเลือกผู้เรียนเข้ามาศึกษาที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน 
3. มีหลักสูตรพัฒนาครูที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 
4. มีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้นิสิตเป็นครู 
5. คณะมีโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูให้แก่นิสิต 
6. มีการส่งเสริมและผลักดันผลงานของนิสิตให้ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน 
ระดับนานาชาติ 
 

1. มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย 
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยและการเผยแพร่
งานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ 
3. มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการน าเสนอในระดับ
นานาชาติ 
4. มีนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนด้านทุนการวิจัยสนับสนุน
ให้นิสิตทุกระดับ 
5. คณะมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ส่งเสริมการเรียน
การสอน 
6. มีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 
2. มีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการในรูปแบบเครือข่ายที่มี
การลงนามความร่วมมือ ทั้งเทศบาล โรงเรียน และเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3. มีความเข้มแข็งทางด้านชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง 
4. มีโครงการส่งเสริมความเรียนรู้และพัฒนาให้เข้าสู่
กระบวนการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 

1. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
2. มีการด าเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง (Strengths) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
คณะตามหลักธรรมาภิบาล   

1. มีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูง 
2. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้
ก้าวหน้าตามเส้นทางการพัฒนาในอาชีพ 
3. บุคลากรมีสมรรถนะปฏิบัติงานเหมาะสมกับต าแหน่ง  
4. คณาจารย์มีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
5. คณะมีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรขอต าแหน่งทาง
วิชาการต่อเนื่องทุกปี (ได้ทุกปี) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ 
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
 

1. มีการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ 
2. มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศภายใต้
การร่วมมือ MOU อย่างต่อเนื่องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และ
กัมพูชา เป็นต้น 
4. มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการส่งเสริมการปรับและพัฒนาภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการคัดแยกขยะและประหยัดพลังงาน 
3. มีการรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถัง และการประหยัดพลังงาน 
4. มีโครงการ Big Cleaning Day เป็นประจ าทุกปี 

 

จุดอ่อน 

 

ยุทธศาสตร์ จุดอ่อน (Weaknesses) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม                  
และพัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ 
2. กระบวนการบริหารจัดการบางหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
กรอบคุณวุฒิ 
3. การประเมินหลักสูตรไม่เป็นไปตาม PDCA 
4. คณะมีบางหลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะอ่ืนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ 

5. คณะมีบางหลักสูตรที่นิสิตไม่เป็นไปตามแผน 
6. ไม่มีโรงเรียนสาธิตภายใต้ก ากับดูแลของคณะเพ่ือรองรับ
การทดสอบสอนในการฝึกวิชาชีพ  
7. กระบวนการจัดการเรียนการสอนขาดการศึกษานอก
ห้องเรียน 
8. การประเมินโครงการนิสิตยังไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ จุดอ่อน (Weaknesses) 
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. ไม่มีการน าผลประเมินการบริการวิชาการมาปรับปรุงแผน
และด าเนินการที่ครบวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 

1. กระบวนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงยังไม่เป็นไปตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
คณะตามหลักธรรมาภิบาล   

1. การพัฒนาคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรที่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการยังไม่ครอบคลุมภารกิจ
ของหน่วยงาน 
3. อัตราการเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปี ข้างหน้าค่อนข้าง
สูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ 
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

1. การด าเนินงานด้านความร่วมมือยังขาดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
เช่น กิจกรรมด้านการวิจัย 
2. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ายังไม่เป็นปัจจุบัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
2. นิสิตและบุคลากรบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 
 
โอกาส 

 

ยุทธศาสตร์ โอกาส (Opportunities) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และ 
พัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

1. นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มีนโยบายสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น 
 2. การเข้าสู่อาเซียนท าให้ประเทศไทย มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ 

ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
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ยุทธศาสตร์ โอกาส (Opportunities) 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน 
ระดับนานาชาติ 
 

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 
6. การบริการจัดการในการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
7. เทคโนโลยีในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ (ส าหรับการ
ตีพิมพ์ การบริการการเรียนการสอน) 
8. มีช่องทางส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ทางวิชาการของ
บุคลากรและบัณฑิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
คณะตามหลักธรรมาภิบาล   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ 
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 

ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค 

 

ยุทธศาสตร์ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และ 
พัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

1. นโยบายการศึกษาของอุดมศึกษาของประเทศไม่ชัดเจน 
ขาดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างจริงจังของ
สถาบันอุดมศึกษาในทุกกระทรวงและขาดการให้ความส าคัญ
ในการผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่าของอุดมศึกษาอย่าง
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ยุทธศาสตร์ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน 
ระดับนานาชาติ 
 
 

แท้จริง 
2. ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน อาจส่งผลต่อจ านวนนิสิตและการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนและ
ของโลก ส่งผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
และการได้งานท าของบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ลักษณะงานในทศวรรษท่ี 21 มีความซับซ้อนหลากหลาย        
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับลักษณะงานที่มี
ความต้องการทักษะที่หลากหลาย รวมทั้ง สภาพและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีสัดส่วนน้อย
กว่าเงินรายได้ของคณะ 
6. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
ส่งผลให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลงตามไป
ด้วย โดยวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง และวัยสูงอายุมีเพ่ิมขึ้น 
7. การรวมตัวของประเทศอาเซียน จะมีการเปิดเสรีทางการค้า
และบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และด้านการ
สาธารณสุข อาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาตั้งใน
ประเทศไทยท าให้การแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน 
8. สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างคณะมีแหล่งสถานบันเทิงและ
อบายมุขซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือจัดการ
ได้ ส่งผลให้มีผลกระทบในด้านภาพลักษณ์และคุณภาพนิสิต 
9. คู่แข่งมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
10. ประสิทธิภาพเครือข่ายเทคโนโลยีในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม 
11. ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 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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ส่วนที่ 2 
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 
วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  1. ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิต มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทาง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน (สกอ.) อยู่ในระดับดีมาก  
  2. เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
ท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย  
 
พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ด าเนินการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
 
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) 
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เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
“วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พึง่ของสังคม” 
 

อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นิสิตกับการชว่ยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
   เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนา
นิสิตและศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และ 
วิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่
ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร 
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม   
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล   
   เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ 
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 
   เป้าประสงค์ที่ 6 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนรวมทั้งส่งเสริมให้มีการท า
ความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ที่ 7 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ  

2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ 
พัฒนาวิชาการด้านการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
 

3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
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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) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 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 

 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) 

 พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร
ศิษย์เก่า 

 ส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
การบริการที่ดีให้แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอนให้
สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(ระบบ MIS) 

 งานอ่ืนๆ ตามภารกิจคณะ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 
2564 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561 2562 2563 2564   

เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
1.1 ระดับคุณภาพของผลการ
บริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
ตามเกณฑ์การประเมินประกัน
คุณภาพภายใน (ก.พ.ร./ประกัน) 
 

3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุก
หลักสตูรได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับชาติ  
2) การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ* 

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

1.2 ร้อยละของบัณฑติปรญิญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ก.พ.ร.) 
 

ร้อย 
ละ  
80 

ร้อย
ละ  
80 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย 
ละ  
80 

ร้อย 
ละ  
80 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุกหลักสูตรผลิตบณัฑติที่
สอดคล้อง และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน  และ
เน้นการผลิตบณัฑติให้เป็น
ผู้ประกอบการ  เพื่อรองรับ 
การเปลีย่นแปลงของสังคม
โลก 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสตูรพัฒนานสิิตให้มี
ความพร้อมด้านทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
และ/หรือภาษาอาเซียน +3 
(จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุ่น) 
(MSU English Exit – 
Exam) 
3) ส่งเสริมและสนับสนุน
หลักสตูรพัฒนานสิิตให้มี
ความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU 
IT Exit-Exam) 
4) ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางศุภรภัทร์ กลมดวง 
 

1.3 (ระดับ) คุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต) (ก.พ.ร.) 

ไม ่
น้อย 
กว่า 
4.50 

ไม ่
น้อย 
กว่า 
4.50 

ไม ่
น้อย 
กว่า 
4.50 

ไม ่
น้อย 
กว่า 
4.50 

ไม ่
น้อย 
กว่า 
4.50 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางศุภรภัทร์ กลมดวง 
- นางสาวเอมอร               
สิงห์พันธุ ์

1.4 ร้อยละของรายวิชาที่มสีื่อ
การสอนสองภาษา (ภาษาไทย
และอังกฤษ หรือสื่อการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีจัดการเรียน
การสอน) (ทุกระดับ) (ก.พ.ร.) 

ร้อย 
ละ 
80 

ร้อย 
ละ 
80 

ร้อย 
ละ 
80 

ร้อย 
ละ 
80 

ร้อย 
ละ 
80 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- ผอ.ศูนย์กจิการ
ต่างประเทศ 
- นางสาวเมลินดา          
ทวยภา 
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5) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

1.5 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
สะท้อนเอกลักษณ์ของ มมส 
(ก.พ.ร.) 
 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

1) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในหลักสูตร และ
นอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ี
การเรยีนรู้ของนิสิตในรูปแบบ
ของทักษะชีวิต (Life Skills) 
ทักษะสังคม (Social Skills)  
โดยปรบัรูปแบบและเนื้อหาให้
เหมาะสมกับสภาพสังคม เพื่อ
เป็นกลไกการบ่มเพาะความ
เป็นพลเมืองดีของสังคมไทย
และสังคมโลก 
2) ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของศิษย์เก่า และการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่า 
3) พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ
ศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตฯ 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางเพ็ญ  วังหน้า 
- นางศุภรภัทร์  กลมดวง 

1.6 ระดับความส าเร็จของคณะ
ที่ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือ
และ/หรือให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 
ตลอดจนสร้างช่ือเสียงให้กับ
สถาบัน (ก.พ.ร.) 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายศิษย์
เก่าฯ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นายนิยม  โพธิ์ทอง 

1.7 จ านวนนิสิตและ/หรือศิษย์
เก่าไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
(ก.พ.ร.)  

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1.8 จ านวนนิสิตเตม็เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า (ประกัน) 

1 : 
30 
คน 

1 : 
30 
คน 

1 : 
30 
คน 

1 : 
30 
คน 

1 : 
30 
คน 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศฯ 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางศุภรภัทร์ กลมดวง 

1.9 การบริการนสิิตระดับ
ปริญญาตรี (ประกัน) 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
- นายมนต์ชัย ทพัสุรยิ ์

1.10 กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี (ประกัน) 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
- นางสาวกุสุมา  สีดาเหลา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัย 
ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่
ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของหน่วยวิจัยเพื่อ 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
(ศูนย์ Excellent Center)  หรือ
หน่วยวิจัยเฉพาะทางของคณะ 
 

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 
 

1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มหีน่วย
วิจัยเฉพาะทางเพื่อ
สร้างเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของ
หลักสตูร 
2) ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย สู่ศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศ 
(Excellent Center)* 
3) ขยายเครือข่ายการ
ท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ใหบุ้คลากรและนสิิต 
มีผลงานวิจยั/งาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มี
มาตรฐานที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลที่ไดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จาก สกอ  
หรือถูกน าไปอ้างอิง 
(Citation) 
2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะ มีการ
สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือด้านการ
วิจัยทั้งในหรือ
ต่างประเทศ (One 
Program One 
Research Network; 
OPORN) 
 

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

2.2 จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ดร้ับการจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบตัร และ/หรือ
ไดร้ับรางวลัในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
หรืองานวิจยัที่ได้รบัทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

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

2.3 จ านวนความร่วมมือทางการ
วิจัยของคณะ/หน่วยงานกับ
นักวิจัยภายนอกสถาบันท้ังใน
และ/หรือต่างประเทศ  
 

1  1  1  1  1  - คณบด ี
-รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตฯ 
-ผอ.ศูนย์กิจการ
ต่างประเทศ 
-ผอ.ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 
-หัวหนา้ภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นางรุ่งทิพย์   สิงพร 
-น.ส.เมลินดา        
ทวยภา 
-น.ส.ผกามาศ ภูสิงห์ 

2.4 ร้อยละคณุภาพของผลงาน
ของผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโท (ก.พ.ร) 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- น.ส.วาสินี  ปรีจ ารัส 

2.5 ร้อยละคณุภาพของผลงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก (ก.พ.ร.) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- น.ส.วาสินี  ปรีจ ารัส 

2.6 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ประกัน) 
 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 
- นางรุ่งทิพย์  สิงพร 
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2.7 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (ประกัน) 

25,000 
บาท/
คน 

25,000 
บาท/
คน 

25,000 
บาท/
คน 

25,000 
บาท/
คน 

25,000 
บาท/
คน 

3) ส่งเสริมและ
พัฒนาการประชุม
วิชาการ และวารสาร
ระดับนานาชาติ  

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 
- นางรุ่งทิพย์  สิงพร 

2.8 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
(ประกัน) 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 
- นางรุ่งทิพย์  สิงพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชน
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

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

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หลักสตูร(ตรี-โท-เอก)
พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการวชิาการ 
แก่ชุมชน และน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน กลับมา
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสตูร การ
เขียนหนังสือ ต ารา และ
สื่อเผยแพร่ความรู้สูส่ังคม 
 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่าย
บัณฑิตฯ  
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นางเพ็ญ  วังหน้า   
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม   
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
4.1.1 จ านวนผลงาน/โครงการที่มี
การบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น
ระหว่างคณะและหน่วยงานภายในและ
ชุมชน 

1 
โครง 
การ 

1  
โครง 
การ 

1  
โครง 
การ 

1  
โครง 
การ 

1  
โครง 
การ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง 
เผยแพร่พัฒนาศลิปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- คณบดี  
-รองคณบดี
ฝ่ายศิษยเ์ก่าฯ 
-หัวหน้า
ภาควิชา 
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 2) สร้างความตระหนักและชื่น
ชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และอนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม 
เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
เป็นต้น 
 

-ประธาน
หลักสตูร 
-นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

4.1.2 จ านวนโครงการที่คณะมีการ
ด าเนินงาน 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

6 –  
7 
ข้อ 

6 – 
7 
ข้อ 

6 – 
7 
ข้อ 

6 – 
7 
ข้อ 

6 – 
7 
ข้อ 

- คณบดี  
-รองคณบดี
ฝ่ายศิษยเ์ก่าฯ 
-นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับคุณภาพของ
ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินผลตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของ
คณะ/หน่วยงาน 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามแผนกลยุทธ์  
และแผนปฏิบัตริาชการให้
สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์จดุเน้นของ
มหาวิทยาลยั และ
นโยบายของชาต ิ
2) ก าหนด KPI ระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงาน 
ระดับบุคคลให้ชัดเจน มี
ความสอดคล้องกัน  
เพื่อให้การประเมิน
หน่วยงานและบุคคลตาม 
KPI  มีประสิทธิภาพ 
 

- คณบด ี
-รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารฯ 
-ผอ.ศูนย์
ประกัน
คุณภาพฯ 
-หัวหน้า
ภาควิชา 
-ประธาน
หลักสตูร 
-น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 

5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม 
 
5.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
(แผ่นดิน) 

ร้อย
ละ 96 

 
ร้อย

ละ 87 

ร้อย
ละ 96 

 
ร้อย

ละ 87 

ร้อย
ละ 96 

 
ร้อย

ละ 87 

ร้อย
ละ 96 

 
ร้อย

ละ 87 

ร้อย
ละ 96 

 
ร้อย
ละ 87 

1) พัฒนาระบบการเงิน
การคลังให้มีความมั่นคง 
มีประสิทธิภาพและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
2) จัดท าแผนเร่งรดัและ
ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- คณบด ี
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 
-หัวหนา้ภาควิชา 
-นางสาวพลิาส
ลักษณ์  
เขียวน ้าชุม 
-นางจันทรา  
เนื่องมหา 

5.4.1 ระดับความส าเรจ็ของการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อ
การบริหารจัดการ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1) ปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้
มีความเช่ือมโยง มีความ
เชื่อถือได้ มีเสถยีรภาพ

- คณบด ี
-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-ผอ.สื่อสาร
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ในการท างาน มีความ
ทันสมัยสามารถอ้างอิง
ได ้
2) พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสนบัสนุนการ
วางแผนตัดสินใจส าหรับ
การด าเนินนโยบายและ
แผนงาน/โครงการตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลัย* 
 

องค์กร 
-หัวหน้า
ภาควิชา 
-นายสมร  
เหล็กกล้า 

5.5.1 ระดับคุณภาพของ
ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกนั
คุณภาพภายใน ไมต่่ ากว่า  3.51   
 

ไม่ต่ า
กว่า  
3.51   

ไม่ต่ า
กว่า  
3.51   

ไม่ต่ า
กว่า  
3.51   

ไม่ต่ า
กว่า  
3.51   

ไม่ต่ า
กว่า  
3.51   

1) การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อคุณภาพ และ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง  
โดยการบูรณาการ 
การประกันคณุภาพ
ภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก ให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
แห่งคุณภาพ* 
 

- คณบด ี
-รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารฯ 
-ผอ.ศูนย์
ประกัน
คุณภาพฯ 
-หัวหน้า
ภาควิชา 
- นางสาวนิตยา   
พันธะ 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ร้อย
ละ 52 

ร้อย
ละ 52 

ร้อย
ละ 52 

ร้อย
ละ 52 

ร้อย
ละ 52 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ใหอ้าจารย์มีวุฒิต่ ากว่า
ปริญญาเอกต้องไปศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
2) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ทุกคนยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามเง่ือนไขของ
ระบบบรหิารงานบุคคล 
3) สร้างระบบ Career 
Development  
ให้สอดคล้องกับระบบ 
Career Path* 
4) ส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัชั้นน าใน
ต่างประเทศ 
ประสานงานเพื่อ

-คณบด ี
-รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารฯ 
-หัวหน้า
ภาควิชา 
-นางสาว 
ปนัดดา   
พลเสนา 

5.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ร้อย
ละ 32 

ร้อย
ละ 32 

ร้อย
ละ 32 

ร้อย
ละ 32 

ร้อย
ละ 32 

5.2.3 ร้อยละการส่งเสริมและ
พัฒนาในสายวิชาชีพของบุคลากร 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

5.2.4 จ านวนโครงการที่คณะจัด
เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

แสวงหาความร่วมมือ
ทางวิชาการ การวิจัย 
และแลกเปลีย่นบุคลากร
และนิสติระดับตา่ง ๆ 
กับสถาบันต่างประเทศ  
5) ส่งเสริมและแสวงหา
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม  
ดูงาน ประชุม สมัมนา 
ต่างประเทศ การ
เผยแพร่ข้อมลูเรื่อง
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม 
วิจัยหรือดูงานใน
หน่วยงานต่างประเทศ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรและนสิิตไป
เสนอผลงานทางวิชาการ 
และเข้าร่วมการ
ประชุมสมัมนาระดับ
นานาชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับ
สากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

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

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 

1) ส่งเสริมและพัฒนาคณะ
ให้มีคุณภาพและศักยภาพ
เป็นทีรู่้จักและยอมรับทาง
วิชาการในระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ
2) เพิ่มสัดส่วนผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิ
ที่ได้มาตรฐาน 
3) เพิ่มอาจารย์/นักวิจยั/
ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงใน

-  คณบด ี
-  รองคณบดีฝา่ย
วิชาการฯ 
-  ผอ.ศูนย์กิจการ
ต่างประเทศฯ 
-  หัวหนา้ภาควิชา 
- ประธานหลกัสตูร 
- น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 
- เลขาภาคทุก
ภาควิชา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับนานาชาต ิ
เพื่อมาร่วมงานสอนและ/
หรือวิจัย 
4) เพิ่มจ านวนนิสิต
ชาวต่างชาติ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลีย่นนิสิต 
คณะ กับนิสิตชาวต่างชาติ 
ระหว่างคณะกับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม    

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

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

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

1) ปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลยัสีเขยีวตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ 
Green University 
Ranking 
2) ปรับปรุงมหาวิทยาลยัให้
สามารถใช้ 
ประโยชนไ์ด้อย่างเต็มพื้นที ่
3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของนสิิตในการสร้าง
พฤติกรรมการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
Green University 
 
 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
ศิษย์เก่าสมัพันธ์
และกิจการ
พิเศษ 
- นายสงวนศักดิ์  
พรรณะ 7.1.2 จ านวนโครงการที่มีการ

ส่งเสริมพัฒนาภมูิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมภายในคณะ 

 1 
โครง
การ 

 1 
โครง
การ 

 1 
โครง
การ 

 1 
โครง
การ 

 1 
โครง
การ 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

 
1) ระดับคณะ/หนว่ยงาน  มีการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
   1.1 คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ระยะกลางโดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์มหาวิทายลัย  มีการก ากับติดตามประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปี  เพื่อรายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 
   1.2 คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี   เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่  
การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน  และมีจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการโดยผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี การก ากับติดตามมีการรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกเดือน  (www.kpi.msu.ac.th) ในการประเมินผลมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินตรวจประเมินคณะ/หน่วยงานทุกสิ้นปีงบประมาณ 
                      1.3 ระดับบุคคล มีการจัดท าแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ (Term of  
Reference : TOR) โดยมีการก าหนดให้น าตัวชี้วัดในแผนปฏิบตัิราชการในระดบัมหาวิทยาลัยหรือในระดับคณะ/
หน่วยงานมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏบิัติงานระดับบุคคล   

http://www.kpi.msu.ac.th/
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ภาคผนวก  ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564  

ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 1254,1308/2559  ลงวันที่ 5 และ 21 ตุลาคม 2559 
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ภาคผนวก ข 
ประมาณการงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 

(หมายเหตุ งบประมาณในแต่ละปีข้ึนอยู่กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประมาณการงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบณัฑิตเปน็ท่ียอมรับของสังคม มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับชาติและเปน็ท่ียอมรับในระดับนานาชาต ิ

1,555,500 1,650,000 1,750,000 1,850,000 1,950,000 

2 ส่งเสริมการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปญัญา เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ

388,000 400,000 450,000 500,000 550,000 

3 การให้บริการวิชาการสูส่ังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชน
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 50,000 70,000 100,000 120,000 

4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้ ด้านศลิปะและวัฒนธรรมของชาต ิ

130,000 150,000 170,000 200,000 220,000 

5 พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

1,830,000 2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,700,000 

6 สง่เสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ไดร้ับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับ
สากล 

315,000 350,000 400,000 450,000 470,000 

7 พัฒนาสู่คณะสีเขยีว  และรักษส์ิ่งแวดล้อม 10,000 10,000 15,000 20,000 25,000 
รวม 4,228,500 4,610,000 5,055,000 5,620,000 6,035,000 
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ภาคผนวก ค 
ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 –2574) ฉบับปรบัปรุง 1 เมษายน 2559  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
และแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560 –2574)  
ฉบับปรบัปรุง 1 เมษายน 2559  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)และแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาต ิ 
( พ.ศ. 2560 –2574) 

ฉบับปรบัปรุง 1 เมษายน 2559 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12  

(พ.ศ. 2560-2564) 

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

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์(พ.ศ. 2560 
– 2564) 

ยุทศศาสตร์ 3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง 

ยุทธศาสตร์ 1) การบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
มาตรการ 1.1 ออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง
ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและ
เช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงาน เพื่อการก ากับ 
ติดตามประเมินผล การบริหาร รวดเร็ว 
ทันเวลาและเข้าถึงได้ตลอดเวลาจัดการ และ
การตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
มาตรการ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 
ที่บูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 
การตดิตามประเมินผลของหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 

ยุทธศาสตร์ 1) การเสริมสรา้งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แนวทาง 1 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
กลุ่มวัยให้มีทกัษะและความรู้
ความสามารถ 
แนวทาง 2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิตบณัฑติที่
มีคุณภาพภายใต้การจดัเรยีนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมยัตามเกณฑ์คุณภาพ 
และมาตรฐานของชาตแิละสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่  1.3  เพื่อพัฒนาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม  
และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลติบณัฑิต 
เป็นที่ยอมรับของสังคมมุง่สู่ความเป็นเลิศ 
ในระดับชาตแิละเป็นที่ยอมรับในระดับ 
นานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลกัสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เกา่ที่เขม้แข็ง 
ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
 

 ยุทธศาสตร์ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการระดับสถานศึกษา 
มาตรการ 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษา)ผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
สาขาที่สถาบันฯ มีความเชีย่วชาญ และลด/เลิก
การผลิต ในสาขาที่สถาบันฯ ขาดความพร้อม/
ผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
สถาบันมีขนาดและจ านวนการผลิต 

ยุทธศาสตร์ 6) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
แนวทาง 1 ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหม้ี
ความโปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 
เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6) สง่เสริมภาพลักษณข์อง
มหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรบัและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบัการ 
บริหารจดัการคณะตามหลักธรรมาภบิาล   
เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาต ิ 
( พ.ศ. 2560 –2574) 

ฉบับปรบัปรุง 1 เมษายน 2559 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12  

(พ.ศ. 2560-2564) 

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

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์(พ.ศ. 2560 
– 2564) 

 ทีส่อดคล้องกับจ านวนผู้เรียนที่มแีนวโนม้ลดลง 
ผ่านมาตรการทางการเงินโดยมีแผนการปรับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระยะ 5 -10 ป ี

 เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลยัมี
โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการ
รองรับความเป็นนานาชาต ิ                    

 

 ยุทธศาสตร์ 3) การกระจายอ านาจไปสู่
สถานศึกษา  
มาตรการ 3.7  ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. การ
อุดมศึกษา พ.ศ. …. และ พ.ร.บ. การ
อาชีวศึกษาพ.ศ. …. เพื่อให้รัฐมีเครื่องมือ/กลไก
ในการก ากับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษา ให้ด าเนินบทบาทภารกจิ อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว แผนการศึกษาแห่งชาติ 
และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาต ิ
มาตรการ 3.8 ส่งเสริมสนับสนุน สถาบนั 
การศึกษา (สถาบันอาชวีศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา) ที่มีศักยภาพและความ
พร้อมให้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันการศึกษาใน
ก ากับ ที่แสดงความรับผิดรับชอบตอ่ผู้เรียน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ 3.9 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับให้เป็นสถาบนัฯ ที่
แสดงความรับผิดรับชอบต่อผู้เรียน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ 8) วิทยาศาสตร์ เทคโนลยี 
วิจัย และนวตักรรม 
แนวทาง 1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคม
นวัตกรรม และผลักดันงานวิจยัสู่การใช้
ประโยชน ์
แนวทาง 2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วจิยั  
และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2) พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์
ความเป็นเลิศทางการวิจยั งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมีผลงาน
วิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับการยอมรับ 
ในระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถน าไปแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.4  มหาวิทยาลยัมี
งานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 
เป้าประสงค์ที่ 2.5) เพือ่สนับสนุนและ
ส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมปิัญญา เพื่อ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนและ 
สังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขนั  
และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบการส่งเสริม
การวิจยัที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย 
และวิจยัที่สร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนและ
สังคม เพื่อน าไปสู่ความสามารถเชิงการ
แข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 

 ยุทธศาสตร์ 4) การส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคม 
    

 ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล    

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบัการ 
บริหารจดัการคณะตามหลักธรรมาภบิาล   
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  
( พ.ศ. 2560 –2574) 

ฉบับปรบัปรุง 1 เมษายน 2559 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12  

(พ.ศ. 2560-2564) 

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

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์(พ.ศ. 2560 
– 2564) 

 มาตรการ 4.5 พัฒนาระบบและเตรียมความ
พร้อมการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านส าหรับ
การจ้างครู อาจารย ์นักวิจยัชาวตา่งประเทศ 
เพื่อท าหน้าที่เป็นครู/อาจารย์นกัวจิัยใน
สถานศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการ
การศึกษาและการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา
ของภูมิภาค 

 เป้าประสงค์ที่ 5.3  มหาวิทยาลยัมีระบบ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการ
บริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร  
 

 ยุทธศาสตร์ 5) การปรบัระบบและกลไกการ
บริหารงานบุคคล 
  มาตรการ 5.2  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม
ในการผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชาที่ต้องการ 
   มาตรการ  5.6 การรับนักศึกษาเข้าใหม่ใน
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้เป็นระบบจ ากัด
รับตามความต้องการของสถานศึกษา โดยผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นครูด้วย
ระบบสัญญาจา้ง และได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
สูง (เช่นเดียวกับวิชาชีพแพทย์ วิศวกร ผู้สอบ
บัญชี เป็นต้น) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 
   เป้าประสงค์ที่ 5.3  มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบัการ 
บริหารจดัการคณะตามหลักธรรมาภบิาล   
เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการ
บริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร  
 

 ยุทธศาสตร์ 6) การปฏิรูประบบทรัพยากร
และการเงินเพื่อการศึกษา 
   มาตรการ 6.4 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน
เงินให้เปล่าส าหรับผู้เรียนที่ด้อยโอกาส/ยากจน
ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทีม่ีอยู่ใน
ตัวตนให้เต็มตามศักยภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 
   เป้าประสงค์ 5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ 
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบัการ 
บริหารจดัการคณะตามหลักธรรมาภบิาล   
เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธภิาพโดยยึด                 
หลักธรรมาภิบาล 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560-2579) 

(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  
( พ.ศ. 2560 –2574) 

ฉบับปรบัปรุง 1 เมษายน 2559 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12  

(พ.ศ. 2560-2564) 

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

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์(พ.ศ. 2560 
– 2564) 

 ยุทธศาสตร์ 7) การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
มาตรการ 7.1 ปรับหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ให้มีความยืดหยุ่น 
หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 
มาตรการ 7.3 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcome)ของผู้เรียน ทั้งที่ได้จากการเรียนรู้
ผ่านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย รวมทั้ง
ประสบการณ์จากการปฏิบัต ิเพื่อยกระดับ
คุณวุฒิของผู้เรียน โดยอาศัยระบบและกลไก
การสะสมหน่วยการเรียนและการเทียบโอนผล
การเรียนรู้ ตามมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ ภายใต้กรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ 
มาตรการ 7.8  พัฒนาสื่อการจัดการเรยีนการ
สอนที่มีความหลากหลาย และสามารถเข้าถึง
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่โดยเฉพาะสื่อ
มัลตมิีเดียผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์ทีอ่ยู่ในรูปของหนังสือ 
ต ารา 

 ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิตบณัฑติที่
มีคุณภาพภายใต้การจดัเรยีนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมยัตามเกณฑ์คุณภาพ 
และมาตรฐานของชาตแิละสากล 
   เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลกัสูตรได้รับการ
รับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสตูร
วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
ระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและการเปลีย่นแปลง
ของสังคมโลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม  
และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลติบณัฑิต 
เป็นที่ยอมรับของสังคมมุง่สู่ความเป็นเลิศ 
ในระดับชาตแิละเป็นที่ยอมรับในระดับ 
นานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลกัสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เกา่ที่เขม้แข็ง 
ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
 

 ยุทธศาสตร์ 8) การผลิตและพัฒนาก าลงัคน
เพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและ การพฒันา
ประเทศ (สถาบันอาชวีศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษา) 
 

 ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และ
มาตรฐานของชาติและสากล 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม  
และพัฒนาวิชาการ เพื่อใหก้ารผลิตบัณฑิต 
เป็นที่ยอมรับของสังคมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับ 
นานาชาต ิ
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  
( พ.ศ. 2560 –2574) 

ฉบับปรบัปรุง 1 เมษายน 2559 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12  

(พ.ศ. 2560-2564) 

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

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร ์(พ.ศ. 2560 
– 2564) 

 มาตรการ 8.1 สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ ร่วมกัน 
   - ก าหนดความต้องการก าลังคน จ าแนกตาม
กลุ่มอาชีพ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งแผนการลดการผลิตก าลังคน
ในกลุ่มสาขาวิชาที่เกินความต้องการ  
ระยะ 5-10 ป ี
   - ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ การพฒันา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนจ าแนกตาม
วิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ(National 
Qualification Framework : NQF) 
    - พัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้การสะสมหน่วยการเรียน 
และการเทียบโอนผลการเรียนของผู้ที่อยู่ในวัย
เรียนและประสบการณ์จากการท างานของผู้ที่
อยู่ในก าลังแรงงาน 

    เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลกัสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เกา่ที่เขม้แข็ง 
ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
 

 มาตรการ 8.2 การยกระดับคุณวุฒิของก าลัง
แรงงาน 
    - ปรับรูปแบบ/กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ยืดหยุ่น หลากหลายสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนที่อยู่ในก าลังแรงงาน ที่
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด 
ความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะเพื่อเติมเต็มใน
ส่วนที่ขาด 
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คณะผู้จัดท า 
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