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 แผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2567 ฉบับนี้จัดท ำขึ้นโดยได้มีกำรทบทวน
และปรับปรุงมำจำกแผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง เดือน
กุมภำพันธ์ 2563) โดยได้ค ำนึงถึงเป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และจัดให้มี
กำรติดตำมและประเมินผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรก ำหนดขึ้น 

 คณะศึกษำศำสตร์ มีควำมคำดหวังให้แผนกลยุทธ์คณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2567 
ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส ำหรับบูรณำกำรและกำรผลักดันให้กำรด ำเนินงำนในภำรกิจต่ำง ๆ ของคณะ บรรลุ
เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ที่จะน ำไปสู่คุณภำพและมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติต่อไป 

 

 

                                              (รองศำสตรำจำรย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร) 
                                                           คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

ความน า 
 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มีภำรกิจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย  
กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีภำรกิจในกรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกร 
มนุษย์ให้มีคุณภำพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งกำร 
วิจัยพัฒนำ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อกำรพ่ึงพำตนเองได้ กำรเป็นที่พึ่งของสังคม  ดังนั้น ในแผนกลยุทธ์
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2563 - 2567  คณะศึกษำศำสตร์มียุทธศำสตร์ส ำคัญที่ 
จะด ำเนินกำร 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) จัดกำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำวิชำกำร เพ่ือให้กำรผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 2) ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อ 
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ กำรพัฒนำภูมิปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน และกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 3) กำรให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคมอย่ำงมีส่วน 
ร่วม เพ่ือเสริมสร้ำง ศักยภำพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่กำรพัฒนำองค์ 
ควำมรู้ ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ 5) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำร 
บริหำรจัดกำรคณะตำมหลักธรรมำภิบำล 6) ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็น 
คณะศึกษำศำสตร์ในระดับสำกล 7) พัฒนำสู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานภายนอก 
 คณะศึกษำศำสตร์ได้มีกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงนโยบำยของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริบทที่เป็นพันธกิจของมหวิทยำลัยและคณะศึกษำศำสตร์ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของคณะศึกษำศำสตร์
สอดคล้องกับกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและของประเทศ ดังนี้ 

 1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
   1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
    “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   1.2 วัตถุประสงค์ 
    1.2.1 ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน 
    1.2.2 ถำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสูกำรปฏิบัติในแตละชวงเวลำอยำงตอเนื่องและ 
มีกำรบูรณำกำร 
    1.2.3 สรำงควำมเขำใจถึงอนำคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดกำรรวมพลัง 
ของทุกภำคสวน ทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำสังคม และประชำชน 

   1.3 ยุทธศาสตร์ 
    1.3.1 ยุทธศำสตรดำนควำมมั่นคง 



6 

 

 

     1.3.2 ยุทธศำสตรดำนกำรสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขัน 
    1.3.3 ยุทธศำสตรดำนกำรพัฒนำและเสริมสรำงศักยภำพคน 
    1.3.4 ยุทธศำสตรดำนกำรสรำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเทำเทียมกันทำงสังคม 
    1.3.5 ยุทธศำสตรดำนกำรสรำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     1.3.6 ยุทธศำสตรดำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน (สรุปประเด็นทางการศึกษา) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ (ท่ีมา : การประชุม “สานพลังการศึกษาเพ่ือปฏิรูปการศึกษาประเทศ” วันที่ 4 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี) 
    1.4.1 ด้ำนกำรเมือง   
     1) สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองไทยที่ดี 
     2) สร้ำงจิตส ำนักในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลงเมืองของโลกท่ีดี 
    1.4.2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร 
     1) ส่งเสริม/พัฒนำกำรเป็นโรงเรียนต้นแบบ (กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) 
    1.4.3 ด้ำนกฎหมำย 
     1) ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น Start up รุ่นเยำว์ 
     2) จัดตั้งสถำบันกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำง  ขนำดย่อม  
และสตำร์ทอัพ 
    1.4.4 ด้ำนยุติธรรม  
     1) ไม่มีประเด็นกำรศึกษำที่สอดคล้องด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
    1.4.5 ด้ำนเศรษฐกิจ 
     1) พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     2) กำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพหลักสูตร (ทุกระดับ) 
     3) พัฒนำหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอำชีวต้นแบบ โครงกำรทวิภำคี (พัฒนำบุคลำกร 
และผู้เรียน หลักสูตรอำชีวศึกษำ) 
     4) พัฒนำบุคลำกร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษำ 
     5) ผู้สอนและผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม และท ำกำรวิจัย  
(ทุกระดับ) 
     6) พัฒนำกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 
    1.4.6 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     1) ส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรป่ำไม้   
และสัตว์ป่ำ     
     2) ส่งเสริมโครงกำร Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/ สถำนศึกษำ (ทุกระดับสถำบัน)  
    3) พัฒนำหลักสูตร (ควำมรู้ ทักษะ)  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 
    1.4.7 ด้ำนสำธำรณสุข 
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     1) ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียนในทุกระดับและ 
ทุกภำคส่วน (สอดคล้องกับประเด็นด้ำนสังคม) 
     2) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย  และลดกำรละเมิดสิทธิ 
ทำงสื่อสังคม (ทำงกำรแพทย์) 
     3) กำรเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุมศึกษำ (สำยกำรแพทย์) 
     4) สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีแหล่งฝึก (ส ำหรับสำยกำรแพทย์)  ที่มีมำตรฐำน 
     5) ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในกำรพัฒนำ
กำย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้ำสู่เด็กวัยเรียน (สอดคล้องกับประเด็นด้ำนสังคม)   
    1.4.8 ด้ำนสำธำรณสุข มวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
     1) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน  ในทุกระดับ  และ
ทุกภำคส่วน (ทุกระดับชั้น) 
     2) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย  รู้เท่ำทันสื่อ และลดกำร
ละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม (ทำงกำรแพทย์) + (ทุกระดับชั้น) 
    1.4.9 ด้ำนสังคม 
     1) ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน  ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ
ตำมกำรศึกษำภำคบังคับ 
      1.1) กำรส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     2) ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน  ในทุกระดับ และ 
ทุกภำคส่วน 
      2.1) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย  และลดกำรละเมิดสิทธิ
ทำงสื่อสังคม  และมีกำรค ำนึงถึงในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค 
     3) ส่งเสริมระบบกำรพัฒนำหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย ในกำรพัฒนำ 
กำย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้ำสู่เด็กวัยเรียน  และพัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน 
     4) ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญำ  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม 
     5) ผู้เรียนมีจิตส ำนึกรักบ้ำนเกิดในท้องถิ่น 
     6) ผู้เรียนมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต 

    7) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรท ำวิจัย  
    1.4.10 ด้ำนพลังงำน 
    1.4.11 ด้ำนป้องกันกำรทุจริตฯ 
     1) ส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิต 
     2) สร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำทุกระดับ  ให้รังเกียจกำร
ทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของกำรทุจริตคอรัปชัน  

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้จัดท ำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560 -2564)  ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  สู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม  ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบ
ยุทธศำสตร์ของชำติระยะ  20 ปี เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนำแล้ว  มีควำมมั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยื่น  ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  จำกกำร
ประเมินสถำนะของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำประเทศในระยะ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยโดยรวม และยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   2.1 วัตถุประสงค์ 
    2.1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีสุขภำวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่ำนิ ยมที่ดี  มีรำยได้เพียงพอ 
ต่อกำรด ำรงชีวิต  มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน และมีควำม  
เป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคม  ตลอดจนสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในสังคม  
สูงวัย 
    2.1.2 เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้ำงที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภำพ แข่งขันได้  ยั่งยืน   
มีควำมมั่นคงทำงพลังงำน  มีกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค  มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและครอบคลุม   
มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มำตรฐำนสำกล  รวมทั้งมีกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและยกระดับควำมเจริญในภำคส่วนต่ำง ๆ 
ด้วยกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    2.1.3 เพ่ือรักษำทุนธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุลของระบบนิเวศและ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2.1.4 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงภำยในประเทศ  ป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยคุกคำม 
ข้ำมชำติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส ำคัญของควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประเทศภำยใต้กรอบต่ำงๆ  ใน
ระดับอนุภำค ภูมิภำค และโลก 
    2.1.5 เพ่ือให้มีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรในลักษณะเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่ยึดหน้ำที่
และพ้ืนที่รวมทั้งมีกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นมำกขึ้น  ท ำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  สำมำรถให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพ  ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปรำศจำกคอรัปชั่น  
   2.2 เป้าหมายรวม 
    2.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
    2.2.2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 
    2.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
    2.2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มีควำมมั่นคงด้ำนอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
    2.2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย 
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    2.2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์ 
    2.3.1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
    2.3.2 ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
    2.3.3 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
    2.3.4 ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
   2.3.5 ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 
    2.3.6 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ในภำครัฐและธรรมำภิบำล 
ในสังคมไทย 
    2.3.7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
    2.3.8 ยุทธศำสตร์วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    2.3.9 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    2.3.10 ยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค 

 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
   แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นกำรวำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำง 
กำรจัดกำรศึกษำของประเทศในกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็ม  
ตำมศักยภำพ สำมำรถแสวงหำควำมรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้รับอนุมัติ 
จำกคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนำคม 2560 
   3.1 วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ 
มีประสิทธิภำพ เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
ตลอดจนเพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือ
ผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน ำประเทศไทย
ก้ำวข้ำมกับดักประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง 
   3.2 วิสัยทัศน์ 
    “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต 
อย่ำงเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
   3.3 ยุทธศาสตร์ 
    3.3.1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
    3.3.2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
    3.3.3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    3.3.4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
    3.3.5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    3.3.6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   3.4 เป้าหมาย 
    3.4.1 กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ (Access) 
    3.4.2 ควำมเท่ำเทียม (Equity) 
    3.4.3 คุณภำพ (Quality) 
    3.4.4 ประสิทธิภำพ (Efficiency) 

   3.4.5 กำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 5) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 
  5.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตร 
ที่ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพ และมำตรฐำนของชำติและสำกล 
   เป้ำประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับกำรรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQR) หลักสูตรวิชำชีพได้รับกำรรับรองจำกองค์กรวิชำชีพ
ระดบัชำติ /นำนำชำติ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
   เป้ำประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหำวิทยำลัย 
   เป้ำประสงค์ที่ 1.3 จัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนสำธิตให้มีคุณภำพ 
  5.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำง
คุณค่ำทำงวิชำกำรและมูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม    
   เป้ำประสงค์ที่ 2.1 มหำวิทยำลัยมีศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย มีผลงำนวิจัย  หรืองำน
สร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำรสหวิชำ ที่สำมำรถน ำไปใช้แก้ไขปัญหำ หรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ
สังคมชุมชน 
   เป้ำประสงค์ที่ 2.2 มหำวิทยำลัยมีรำยรับจำกผลงำนวิจัย นวัตกรรม หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
  5.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
   เป้ำประสงค์ที่ 3.1 มหำวิทยำลัยมีกำรท ำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกัน (Engagement) ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม 
   เป้ำประสงค์ที่ 3.2 มหำวิทยำลัยมีกำรบริกำรวิชำกำรทำงด้ำนสุขภำพ 
  5.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นในฐำนะทุนทำงวัฒนธรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
   เป้ำประสงค์ที่ 4.1 มหำวิทยำลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนำ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ        
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผสมผสำนวัฒนธรรมในระดับชำติและสำกลบนฐำนกำรบูรณำกำรจำกกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย     
    เป้ำประสงค์ที่ 4.2  มหำวิทยำลัยมีกำรบูรณำกำรกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ 
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ภูมิปัญญำท้องถิ่น ระหว่ำงคณะ และหน่วยงำนภำยในและชุมชนที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้  
   5.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล 
     เป้ำประสงค์ 5.1 มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพสอดคล้อง
ตำมเอกลักษณ์ตอบสนองต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
     เป้ำประสงค์ที่ 5.2 มหำวิทยำลัยมีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ที่มี
ประสิทธิภำพ      
     เป้ำประสงค์ที่ 5.3  มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและพัสดุ ที่มี
ประสิทธิภำพและมำตรฐำน      
     เป้ำประสงค์ที่ 5.4 มหำวิทยำลัยมีระบบพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ  
    5.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็น
มหำวิทยำลัยในระดับสำกล      
     เป้ำประสงค์ที่ 6.1 มหำวิทยำลัยได้รับกำรยอมรับในกำรจัดอันดับ หรือกำรประเมิน
คุณภำพในระดับสำกล      
   5.7 ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     เป้ำประสงค์ที่ 7.1 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์มหำวิทยำลัยสีเขียว
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน 
  1.1 ข้อมูลหลักสูตรและจ านวนนิสิตทุกระดับ 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2562  

                        (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562) 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ ศูนย์อ่ืน 

1. ระดับปริญญาตรี     

1.1  กศ.บ. กำรศึกษำปฐมวัย 235   235 

1.2  กศ.บ. คณิตศำสตร์ 397   397 

1.3  วท.บ. จิตวิทยำ 202 34  236 

1.4  กศ.บ. เทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 238   238 

1.5  กศ.บ. ภำษำไทย 332   332 

1.6  กศ.บ. ภำษำอังกฤษ 302   302 

1.7  กศ.บ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป 265   265 

1.8  กศ.บ. สังคมศึกษำ 319   319 

1.9  วท.บ. วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 418 55  473 

1.10 กศ.บ. กำรศึกษำพิเศษ 1   1 

รวม 2,709 89  2,798 

2. ระดับปริญญาโท     

2.1  กศ.ม. กำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ  118  118 

2.2  กศ.ม. หลักสูตรและกำรสอน 9 33  42 

2.3  กศ.ม. กำรวัดผลและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  1  1 

2.4  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ  23  23 

2.5  กศ.ม. จิตวิทยำ 1 11  12 
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ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ ศูนย์อ่ืน 

2.6  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 1   1 

2.7  วท.ม. วิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 3   3 

2.8  กศ.ม. กำรสอนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 53   53 

รวม 67 186  253 

3.ระดับปริญญาเอก     

3.1  กศ.ด. กำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ 43   43 

3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 22   22 

3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลกำรศึกษำ 17   17 

3.4  ปร.ด. หลักสูตรและกำรสอน 30   30 

3.5  ปร.ด. จิตวิทยำ 13   13 

3.6  ปร.ด. วิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำรและกำรกีฬำ 16   16 

3.7  กศ.ด. กำรนิเทศกำรศึกษำ 19   19 

รวม 160   160 

       รวมทั้งสิ้น 3,211 
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  1.2 ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 

จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 

จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม
ทั้งหมด อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. 

1 หลักสูตรและกำรสอน 2 3 1 15 6 2 3 1  1 34 

2 กำรบริหำรกำรศึกษำ 1  1  1 3  1   7 

3 วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ  2  3 3 1   1  10 

4 วิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรกีฬำ   1 7 3      11 

5 เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ    5 4    2  11 

6 จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว    9 1 1   1  12 

 รวม 3 5 3 39 18 7 3 2 4 1 85 

*ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 
 * สัดส่วนอำจำรย์ ป.เอก จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 65.88  
 * สัดส่วนอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 45.88 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้ำรำชกำร 2 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 24 

พนักงำนรำชกำร 1 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 16 

รวม 43 

*ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 
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  1.3 จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

รายการ 
งบประมาณ               
รายจ่ายเงิน

แผ่นดิน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ                 
รายจ่ายเงิน

รายได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 10,969,380 100.00 51,651,200 100.00 62,620,580 100.00 

1. งบบุคลากร 9,898,680 90.24 3,344,900 6.48 13,243,580 21.15 

   1.1 เงินเดือน  8,982,600 81.89 3,344,900 6.48 12,327,500 19.69 

   1.2 ค่ำจ้ำงชั่วครำว 672,000 6.13 -  672,000 1.07 

   1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำร 

244,080 2.22 
- 

 244,080 0.39 

2. งบด าเนินงาน 1,070,700 9.76 19,188,800 37.15 20,259,500 32.35 

   2.1 ค่ำตอบแทน -  14,130,200 27.36 14,130,200 22.56 

   2.2 ค่ำใช้สอย -  3,695,200 7.15 3,695,200 5.90 

   2.3 ค่ำวัสดุ 1,070,700 9.76 1,263,400 2.45 2,334,100 3.73 

   2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค -  100,000 0.19 100,000 0.16 

3. งบลงทุน -  2,394,100 4.64 2,394,100 3.82 

   3.1 ค่ำครุภัณฑ์ -  1,960,700 3.80 1,960,700 3.13 

   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   433,400 0.84 433,400 0.69 

4. งบเงินอุดหนุน   20,608,400 39.90 20,608,400 32.91 

   4.1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร -  11,002,100 21.30 11,002,100 17.57 

        4.1.1 พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

- 
 

10,818,500 20.95 10,818,500 17.28 

        4.1.2 ผู้เชี่ยวชำญ -  183,600 0.35 183,600 0.29 

   4.2 กำรพัฒนำศักยภำพ
และภำรกิจหน่วยงำน 

- 
 9,606,300 18.60 9,606,300 15.34 
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รายการ 
งบประมาณ               
รายจ่ายเงิน

แผ่นดิน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ                 
รายจ่ายเงิน

รายได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

5. งบรายจ่ายอ่ืน   6,115,000 11.84 6,115,000 9.77 

   5.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ 

- 
 500,000 0.97 500,000 0.80 

   5.2 เงินส ำรองจ่ำยใน
กรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น
เร่งด่วน 

- 
 1,200,000 2.32 1,200,000 1.92 

   5.3 เงินส ำรองรักษำฐำนะ
ทำงกำรเงิน 

 
 2,181,000 4.22 2,181,000 3.48 

   5.3 รำยจ่ำยอื่น ๆ -  2,234,000 4.33 2,234,000 3.57 

* หมายเหตุ งบบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 38.72  ของงบประมาณทั้งหมด 

 

 2. ข้อมูลผลการด าเนินการ 

  2.1 ผลการประเมิน ประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ  

ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาการศึกษา

ภายใน 

ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

คะแนนที่ได้ 4.47 4.73 4.68 

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 

 

 

 

 

 2.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในภาพรวม 

2.2.1 จุดเด่น 
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     1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ที่จะสำมำรถน ำองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศและได้รับกำร
ยอมรับทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 
     2. คณะมีศูนย์บริกำรวิชำกำรและเผยแพร่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (คลินิก
วิจัย)  
ที่คอยขับเคลื่อนงำนบริกำรวิชำกำร 

     3. บัณฑิตมีคุณสมบัติสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

    4. ศิษย์เก่ำมีจ ำนวนมำก และมีควำมเข้มแข็งพร้อมที่จะเข้ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของคณะ 

2.2.2 จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 
       1. กำรเพ่ิมสัดส่วนเงินวิจัยจำกภำยนอกให้เพ่ิมสูงขึ้น 
       2. กำรเร่งพัฒนำหลักสูตรในคณะให้ขึ้นทะเบียน TQR 
       3. กำรเพ่ิมจ ำนวนอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 

2.2.3  ข้อเสนอแนะ  
        ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

1. คณะควรเตรียมกำรที่จะเข้ำสู่มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ (EdPEx) 
2. คณะควรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกร เพ่ือลดอัตรำกำรเข้ำออก 

ของบุคลำกร 
3. คณะควรตั้งเป้ำหมำยของกำรบริกำรวิชำกำรท่ีจะสำมำรถสร้ำงเสริมรำยได้ 

ให้กับคณะ เนื่องจำกเป็นคณะที่มีองค์ควำมรู้และควำมเข้มแข็ง และโอกำสที่จะสร้ำงรำยได้จำกกลุ่มเป้ำหมำย
ที่มีควำมหลำกหลำย 

4. คณะควรแสวงหำโอกำสจำกนโยบำยชำติในกำรพัฒนำกำรศึกษำและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

 

  2.2 ผลการประเมิน ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาการศึกษา

ภายใน 

ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

คะแนนที่ได้ 3.22 3.29 3.53 

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 

 

  2.3 ผลการประเมิน ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
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ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การปฏิบัติราชการ 2560 2561 2562 

คะแนนที่ได้ 4.4391 4.5636 4.3160 

คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 
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ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  

 
ปรัชญา 
 กำรศึกษำ คือ ควำมเจริญงอกงำม (Education is growth.) 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะฯ ชั้นน ำในกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพทำงกำรศึกษำในระดับประเทศ 
 
นิยามวิสัยทัศน์ 

กำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ ควำมเป็นมืออำชีพ มีควำมเชี่ยวชำญตำมศำสตร์สำขำ 
เป็นที่พ่ึงของสังคมได้ และสำมำรถวิจัยพัฒนำในวิชำชีพ สร้ำงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ ทั้งทำงวิชำกำร วิชำชีพ ในระดับประเทศ  
2. ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำกำรศึกษำ 

 3. ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 
            4. อนุรักษ์ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติ 
 
ค่านิยมองค์กร 
 GROWTH  
 G  =       Goals  กำรมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำน กำรท ำงำนแบบมุ่งเป้ำ 

   KPI  -  ผลลัพธ์ของงำน (Outcome) 
 R   =      Responsibility  ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ควำมโปร่งใส 

   KPI  –  กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย (Process)  
 O   =     Originality  ริเริ่มสร้ำงสรรค์/เป็นต้นแบบ 
    KPI  -  ผลกำรท ำงำน (Output) 

W   = Wisdom  ปัญญำ กำรสั่งสมองค์ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญพัฒนำวิชำชีพตนเอง 
และพัฒนำสังคม 

    KPI - ตัวของบุคลำกร (Input) กระบวนกำรท ำงำน (Process)    
   T   =  Teamwork  กำรท ำงำนเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ควำมเชื่อใจ  

   KPI – กระบวนกำรท ำงำน (Process) และผลลัพธ์ของงำน   
         (Outcome) 
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   H   =  Happiness องค์กรแห่งควำมสุขควำมสุขในกำรท ำงำน มีสุขภำวะที่ดี (กำย จิตใจ 
    สังคม) มีจิตบริกำรที่ดี (Service Mind) 

   KPI – ตัวบุคลำกร (Input) และผลกำรปฏิบัติงำน (Output) 

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ เป็นเลิศในระดับชำติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลำกรในคณะได้มีกำรท ำวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และ 
พัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ และสำขำวิชำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด ำเนินกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั่วไป เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 5. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร จัดและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและ 
ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
สมรรถนะหลัก 

1.  ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบชุมชน 
เป็นฐำน 

2. มีควำมเชี่ยวชำญในกำรวิจัยและบูรณำกำรสู่กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
 
เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 “วิชำชีพเป็นหนึ่ง สู่กำรเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 
อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นิสิตกับกำรช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
เป้าหมายหลักของแผน 
 1. คณะศึกษำศำสตร์บรรลุผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลักของแผน 
 1. ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
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โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 
 

 

 

     

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

   

 

   

 

  

  

 

หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

สุขภาพและการกีฬา 

รองคณบดีฝ่ายศิษยเ์ก่า 

สมัพนัธแ์ละกิจการพิเศษ                                                                     

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 

รองคณบดี 

 

รองคณบดี 

หัวหน้ำภำควิชำจิตวิทยำ
กำรศึกษำและกำรแนะแนว 

หัวหน้ำภำควิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ 

หัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยี
และสื่อสำรกำรศึกษำ 

หัวหน้ำภำควิชำวจิัย
และพัฒนำกำรศึกษำ 

หัวหน้ำภำควิชำ 
หลักสูตรและกำรสอน 

 

หัวหน้ำส ำนกังำนเลขำนุกำร                             
คณะศึกษำศำสตร ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ 
ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 

รองคณบดี 

  

รองคณบดี 

  

หัวหน้ำภำควิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ

และกำรกีฬำ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ภำควิชำจิตวิทยำ 
กำรศึกษำและ               
กำรแนะแนว 

ภำควิชำ             
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ภำควิชำ
เทคโนโลยี
และสื่อสำร
กำรศึกษำ 

ภำควิชำวิจัย
และพัฒนำ
กำรศึกษำ 

ภำควิชำ
หลักสตูรและ

กำรสอน 

ภำควิชำ
วิทยำศำสตร์
สุขภำพและ

กำรกีฬำ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะศึกษำศำสตร ์
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สรุปจ านวนตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำวิชำกำร เพื่อให้กำรผลิต 
บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนำนำชำติ 

6 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ กำรพัฒนำภูมิ 
ปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน และกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 

4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคมอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำง 
ศักยภำพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน สำมำรถพ่ึงตนเอง 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของ 
ชำติ 

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับ 
กำรบริหำรจัดกำรคณะตำมหลักธรรมำภิบำล 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำ
เป็นคณะศึกษำศำสตร์ในระดับสำกล 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนำสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 
รวม 21 

 
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำวิชำกำร เพื่อให้กำรผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม  
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ มีระบบกำรพัฒนำนิสิต 
และศิษย์เก่ำท่ีเข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
ในระดับชำติและนำนำชำติ 
 ตวัชี้วัด 
 1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับดีมำกขึ้นไป 
(4.01) 
 1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (ก.พ.ร.) 
 1.3 (ระดับ) คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
(ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต)  
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและพัฒนำให้ทุกหลักสูตรได้รับกำรรับรองคุณภำพและมำตรฐำนในระดับชำติ  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง และตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำน  และเน้นกำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบกำร  เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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 3) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(MSU IT Exit-Exam) 
 4) ส่งเสริมให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของนิสิต
ในรูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะสังคม (Social Skills)  โดยปรับรูปแบบและเนื้อหำให้เหมำะสม
กับสภำพสังคม เพ่ือเป็นกลไกกำรบ่มเพำะควำมเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
 5) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ำ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์กับศิษย์เก่ำ 
 6) พัฒนำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรกับศิษย์เก่ำอย่ำงเป็นระบบ 
 เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้นิสิตทุกระดับ 
มีควำมพร้อมในกำรแข่งขันและเป็นที่ยอมรับ 
 ตัวช้ีวัด 
 1.2.1 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้ำทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำร 
ด้วยภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ มีคะแนนผลกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำ 50 คะแนน   
(MSU English Exit – Exam) 
 1.2.2  ร้อยละของผู้ที่สอบผ่ำนภำษำอังกฤษบรรจุท ำงำนในระดับปริญญำตรีต่อนิสิตส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี 
 1.2.3  ร้อยละกำรตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่เป็นภำษำอังกฤษต่อนิสิตส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
 กลยุทธ์ 

1) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐหรือภำคเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนำนิสิตให้มีควำมพร้อมด้ำนทักษะกำรสื่อสำรด้วย 

ภำษำอังกฤษ และ/หรือภำษำอำเซียน +3 (จีน หรือ เกำหลี หรือญี่ปุ่น) (MSU English Exit – Exam) 
3) ส่งเสริมโครงกำร/กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

 4) ปรับปรุงและพัฒนำสื่อกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ กำรพัฒนำภูมิปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มีควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน และกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 
 เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบกำรส่งเสริมกำรวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่หลำกหลำย และวิจัยที่
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน ำไปสู่ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน ตลอดทั้งมีกำรเผยแพร่
ผลงำนกำรวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำรสู่ระดับชำติและนำนำชำติ 
 ตัวช้ีวัด 
 2.1 จ ำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำรสหวชิำ 
 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ต่ออำจำรย์ประจ ำ 
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยวิจัยเฉพำะทำงเพ่ือสร้ำงเอกลักษณ์และควำมโดดเด่นของ
หลักสูตร 
 2) ส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัย สู่ศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ (Excellent Center)* 
 3) ขยำยเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
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 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรและนิสิตมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรท่ีมีมำตรฐำนที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ จำก สกอ  
หรือถูกน ำไปอ้ำงอิง (Citation) 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยทั้งในหรือ
ต่ำงประเทศ (One Program One Research Network; OPORN) 
 6) ส่งเสริมและพัฒนำกำรประชุมวิชำกำร และวำรสำรระดับนำนำชำติ 
 
 เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีระบบการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ/การวิจัย โดยใช้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตัวช้ีวัด 
 2.2.1 มีระบบและกลไกในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ทำงวิชำกำร/กำรวิจัย โดยใช้โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (งำนวิชำกำร) (มีคณะกรรมกำร หัวหน้ำ 
ภำคทุกภำควิชำ) 
 กลยุทธ์ 

1) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อรวมกันสร้ำงระบบและกลไกทำงวิชำกำร/กำรวิจัย โดยใช้โรงเรียน 
สำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรและนิสิตมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรท่ีมีมำตรฐำนที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ จำก สกอ  
หรือถูกน ำไปอ้ำงอิง (Citation)  
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยทั้งในหรือ
ต่ำงประเทศ (One Program One Research Network; OPORN) 
 4) ส่งเสริมและพัฒนำกำรประชุมวิชำกำร และวำรสำรระดับนำนำชำติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคมอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพบุคคล องค์กร และ 
ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีกำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
และกำรพัฒนำประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 
 3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนชุมชนต้นแบบ 
 3.2 จ ำนวนผลงำน/โครงกำรหนึ่งหลักสูตร 1 ชุมชนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร(ตรี-โท-เอก)พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
และน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน กลับมำพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุง
รำยวิชำ/หลักสูตร กำรเขียนหนังสือ ต ำรำ และสื่อเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคม 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่กำรพัฒนำองค์ 
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ควำมรู้ ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ 
  เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภมูิปัญญำท้องถิ่น   
  ตัวช้ีวัด 
 4.1.1 จ ำนวนโครงกำร 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนำศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 2) สร้ำงควำมตระหนักและชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เช่น กำร
แต่งกำยด้วยผ้ำไทย เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำรคณะตำม 
หลักธรรมำภิบำล 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 ตัวช้ีวัด 
 5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 5.1.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน ภำพรวม 
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์จุดเน้นของมหำวิทยำลัย และนโยบำยของชำติ 
 2) ก ำหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีควำมสอดคล้องกัน  เพ่ือให้
กำรประเมินหน่วยงำนและบุคคลตำม KPI  มีประสิทธิภำพ 
 3) พัฒนำระบบกำรเงินกำรคลังให้มีควำมมั่นคง มีประสิทธิภำพและเอ้ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย 
 4) จัดท ำแผนเร่งรัดและติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  
 เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร  
 ตัวช้ีวัด 
 5.2.1 ร้อยละอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 5.2.2 จ ำนวนโครงกำรที่คณะจัดเพื่อส่งเสริมพัฒนำบุคลำกร 
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์มีวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำเอกต้องไปศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์ทุกคนยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเงื่อนไขของระบบ
บริหำรงำนบุคคล 
 3) สร้ำงระบบ Career Development ให้สอดคล้องกับระบบ Career Path* 
 4) ส่งเสริมและพัฒนำควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยชั้นน ำในต่ำงประเทศ ประสำนงำนเพื่อแสวงหำ
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลำกรและนิสิตระดับต่ำง ๆ กับสถำบันต่ำงประเทศ  
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 5) ส่งเสริมและแสวงหำทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ประชุม สัมมนำต่ำงประเทศ กำรเผยแพร่
ข้อมูลเรื่องทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงำนในหน่วยงำนต่ำงประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกร
และนิสิตไปเสนอผลงำนทำงวิชำกำร และเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำระดับนำนำชำติ 
 เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 ตัวช้ีวัด 
 5.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  
  
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมเชื่อมโยงทุกระบบถูกต้อง มีเสถียรภำพ
ในกำรท ำงำนมีควำมทันสมัยอ้ำงอิงได้ 
 2) สร้ำงระบบและกลไกกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศ 
 3) ประเมินควำมพึงพอใจกับผู้ใช้งำนระบบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นคณะศึกษำศำสตร์ในระดับ 
สำกล 
 เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะมีกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้และด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
ให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
 ตัวช้ีวัด 
 6.1.1 ผลประเมินประกันคุณภำพ ระดับหลักสูตร 
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำท้ังระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ 
 เป้าประสงค์ที่ 6.2 คณะมีกำรส่งเสริมให้มีกำรท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบัน 
ต่ำงประเทศ มีกำรแลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลำกรในด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
 ตัวช้ีวัด 
 6.2.1 จ ำนวนนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันต่ำงประเทศที่มีควำมสัมพันธ์กับคณำจำรย์/
คณะ/หน่วยงำน/มมส         
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและพัฒนำคณะให้มีคุณภำพและศักยภำพเป็นที่รู้จักและยอมรับทำงวิชำกำรในระดับชำติ
และระดับนำนำชำติ 
 2) เพิ่มสัดส่วนผลงำนตีพิมพ์ระดับนำนำชำติที่ได้มำตรฐำน 
 3) เพ่ิมอำจำรย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนำนำชำติเพ่ือมำร่วมงำน
สอนและ/หรือวิจัย 
 4) เพิ่มจ ำนวนนิสิตชำวต่ำงชำติ 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนนิสิต คณะ กับนิสิตชำวต่ำงชำติ ระหว่ำงคณะกับ
มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนำสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 7 คณะมีกำรส่งเสริมและพัฒนำคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 
 7.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ/ขยะ/ไฟฟ้ำ 
 กลยุทธ์ 
 1) ปรับปรุงและพัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ Green University Ranking 
 2) ปรับปรุงมหำวิทยำลัยให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มพ้ืนที่ 
 3) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของนิสิตในกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำง 
Green University 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 - 
2567 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำวิชำกำร เพื่อให้กำรผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม  
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2563 2564 2565 2566 2567   

เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ มีระบบกำรพัฒนำนิสิตและศิษย์เก่ำท่ี
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ในระดับชำติและ
นำนำชำติ 
1.1 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ี
คะแนนผลกำรประเมิน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับดีมำกข้ึนไป 
(4.01) (ก.พ.ร.) 
 

100* 
(คะแนน 
3.01 ข้ึน

ไป) 

90 90 90 95 100 1) ส่งเสริมและพัฒนำให้ทุก
หลักสตูรได้รับกำรรับรอง
คุณภำพและมำตรฐำนใน
ระดับชำติ  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุกหลักสูตรผลิตบณัฑติที่
สอดคล้อง และตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน  และ
เน้นกำรผลิตบณัฑติให้เป็น
ผู้ประกอบกำร  เพื่อรองรับ
กำรเปลีย่นแปลงของสังคม
โลก 
3) ส่งเสริมและสนับสนุน
หลักสตูรพัฒนำนสิิตให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (MSU 
IT Exit-Exam) 
4) ส่งเสริมให้นิสิตเข้ำร่วม

- คณบด ี
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยำ) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำน
หลักสตูร 
- นำงเพ็ญสิริ   
วังหน้ำ 

1.2 ร้อยละของบัณฑติ
ปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 
1 ปี (ก.พ.ร.) 
 
 
 
 

88.66 ร้อย 
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย 
ละ 
95 

ร้อย 
ละ 
95 

- คณบด ี
- รองคณบด ี(รศ.
รังสรรค์  โฉมยำ) 
- หวัหน้ำภำควิชำ 
- ประธำนหลกัสูตร 
- นำงศุภรภัทร์  
กลมดวง 

1.3 (ระดับ) คุณภำพของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบ

4.47 ไม ่
น้อย 

ไม ่
น้อย 

ไม ่
น้อย 

ไม ่
น้อย 

ไม ่
น้อย 

- คณบดี 
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยำ) 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2563 2564 2565 2566 2567   

มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
(ป.ตร-ีโท-เอก) (ประเมิน
จำกผู้ใช้บัณฑติ) (ก.พ.ร.) 

กว่ำ 
4.50 

กว่ำ 
4.50 

กว่ำ 
4.50 

กว่ำ 
4.50 

กว่ำ 
4.50 

กิจกรรมทั้งในหลักสูตร และ
นอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ี
กำรเรยีนรู้ของนิสิตในรูปแบบ
ของทักษะชีวิต (Life Skills) 
ทักษะสังคม (Social Skills)  
โดยปรบัรูปแบบและเนื้อหำให้
เหมำะสมกับสภำพสังคม เพื่อ
เป็นกลไกกำรบ่มเพำะควำม
เป็นพลเมืองดีของสังคมไทย
และสังคมโลก 
5) ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วม
ของศิษย์เก่ำ และกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่ำ 
6) พัฒนำฐำนข้อมูลศิษยเ์ก่ำ 
เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรกับ 
ศิษย์เก่ำอย่ำงเป็นระบบ 

- หวัหน้ำภำควิชำ 
- ประธำนหลกัสูตร 
- นำงศุภรภัทร์  
กลมดวง 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้นิสิตทุกระดับ 
มีควำมพร้อมในกำรแข่งขันและเป็นที่ยอมรับ 
1.2.1 ร้อยละของนิสิต  
(ป.ตร-ีโท-เอก) ท่ีเข้ำทดสอบ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ 
ทักษะกำรสื่อสำร 
ด้วยภำษำอังกฤษ ตำม 
มำตรฐำน CEFR หรือ 
เทียบเท่ำ มีคะแนนผลกำร 
ทดสอบไม่น้อยกว่ำ 50  
คะแนน   
(MSU English Exit –  
Exam) 

ร้อยละ 
63.54 

ร้อย
ละ 
30 

ร้อย
ละ 
30 

ร้อย
ละ
30 

ร้อย
ละ
30 

ร้อย
ละ
30 

1) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับภำครัฐหรือ
ภำคเอกชนท้ังในและ
ต่ำงประเทศ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสตูรพัฒนำนสิิตให้มี
ควำมพร้อมด้ำนทักษะกำร
สื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
และ/หรือภำษำอำเซียน +3 
(จีน หรือ เกำหลี หรือญี่ปุ่น) 
(MSU English Exit – 
Exam) 
3) ส่งเสริมโครงกำร/
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ 
4) ปรับปรุงและพัฒนำสื่อ
กำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

- คณบด ี
- รองคณบด ี(อ.ดร.
อำรยำ  ปยิะกุล) 
- หวัหน้ำภำควิชำ 
- ประธำนหลกัสูตร 
- นำงสำวเมลินดำ  
ทวยภำ 

1.2.2  ร้อยละของผู้ที่สอบ
ผ่ำนภำษำอังกฤษบรรจุ
ท ำงำนในระดับปรญิญำตรี
ต่อนิสิตส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตร ี

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

- คณบด ี
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยำ) 
- หวัหน้ำภำควิชำ 
- ประธำนหลกัสูตร 
- นำงศุภรภัทร์  
กลมดวง 

1.2.3  ร้อยละกำรตีพมิพ์ของ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษำที่เป็น
ภำษำอังกฤษต่อนิสิตส ำเรจ็
กำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึก 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
50 

- คณบด ี
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยำ) 
- หวัหน้ำภำควิชำ 
- ประธำนหลกัสูตร 



29 

 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2563 2564 2565 2566 2567   

- นำงสำววำสิน ี ปรี
จ ำรัส 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ กำรพัฒนำภูมิปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มีควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน และกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบกำรส่งเสริมกำรวิจยัที่สร้ำงองค์ควำมรูใ้หม่ท่ีหลำกหลำย และวิจัยที่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม เพื่อน ำไปสู่ควำมสำมำรถเชงิกำรแข่งขัน ตลอดทั้งมีกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำรสู่ระดับชำติและนำนำชำติ 
2.1 จ ำนวนโครงกำรวจิัย หรืองำน
สรำ้งสรรค ์หรอืสิ่งประดษิฐ์เชิงบรูณำ
กำรสหวิชำ 

1 
โครงกำร 

1 
โครง 
กำร 

1 
โครง 
กำร 

1 
โครง 
กำร 

1 
โครง 
กำร 

1 
โครง 
กำร 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีหน่วยวิจัยเฉพำะทำง
เพื่อสร้ำงเอกลักษณ์และ
ควำมโดดเด่นของ
หลักสตูร 
2) ส่งเสริมและพัฒนำ
งำนวิจัย สู่ศูนย์แห่งควำม
เป็นเลิศ (Excellent 
Center)* 
3) ขยำยเครือข่ำยกำร
ท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำน
ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกรและนสิิต 
มีผลงำนวิจยั/งำน
สร้ำงสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำรวิชำกำรที่มี
มำตรฐำนที่ปรำกฏ 
ในฐำนข้อมูลที่ไดร้ับกำร
ยอมรับในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ จำก สกอ  หรือ
ถูกน ำไปอ้ำงอิง (Citation) 
5) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณะ มีกำรสร้ำง
เครือข่ำยและควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรวิจัยทั้งในหรือ
ต่ำงประเทศ (One 
Program One 
Research Network; 

- คณบด ี
-รองคณบดี (อ.ดร.
อำรยำ  ปิยะกลุ) 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-ประธำนหลักสูตร 
-นำงรุ่งทิพย์            
สิงพร 

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค ์

16,641.03 
บำท 

25,000 
บำท/คน 

25,000 
บำท/
คน 

25,000 
บำท/
คน 

25,000 
บำท/
คน 

25,000 
บำท/
คน 

- คณบด ี
-รองคณบดี (อ.ดร.
อำรยำ  ปิยะกลุ) 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-ประธำนหลักสูตร 
-นำงรุ่งทิพย์          
สิงพร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

OPORN) 
6) ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ประชุมวิชำกำร และ
วำรสำรระดับนำนำชำติ  

เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีระบบการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ/การวิจัย โดยใช้โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2.1 มีระบบและกลไกในกำร 
สร้ำงควำมเข้มแข็ง ทำง 
วิชำกำร/กำรวิจยั โดยใช้ 
โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
เพื่อยกระดับคุณภำพ 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (งำน 
วิชำกำร) (มีคณะกรรมกำร  
หัวหน้ำ ภำคทุกภำควิชำ) 
 
2.2.2 ผลงำนทำงวิชำกำรของ 
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 50 

มีงำน 
วิจัย
อย่ำง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

มีงำน 
วิจัย
อย่ำง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

55 

มีงำน 
วิจัย
อย่ำง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

55 

มีงำน 
วิจัย
อย่ำง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 

มีงำน 
วิจัย
อย่ำง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 

1) มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื่อรวมกัน
สร้ำงระบบและกลไกทำง
วิชำกำร/กำรวิจยั โดยใช้
โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกรและนสิิตมี
ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรที่มี
มำตรฐำนที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลที่ไดร้ับกำร
ยอมรับในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ จำก สกอ  หรือ
ถูกน ำไปอ้ำงอิง (Citation)  
3) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณะ มีกำรสร้ำง
เครือข่ำยและควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรวิจัยทั้งในหรือ
ต่ำงประเทศ (One 
Program One 
Research Network; 
OPORN) 
4) ส่งเสริมและพัฒนำกำร 
ประชุมวิชำกำร และ 
วำรสำรระดับนำนำชำต ิ
 
 

- คณบด ี
-รองคณบดี (อ.ดร.
อำรยำ  ปิยะกลุ) 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-ประธำนหลักสูตร 
--นำงรุ่งทิพย์  สิงพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคมอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพบุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีกำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และกำรพัฒนำประเทศ 
3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนชุมชนต้นแบบ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หลักสตูร
(ตร-ีโท-เอก)พัฒนำ
นวัตกรรมกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน และน ำองค์
ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน กลับมำพัฒนำ
รูปแบบกำรเรียนกำร
สอน กำรปรับปรุง
รำยวิชำ/หลักสตูร 
กำรเขียนหนังสือ 
ต ำรำ และสื่อเผยแพร่
ควำมรูสู้่สังคม 
 

- คณบด ี
-รองคณบดี (อ.ดร.
อำรยำ  ปยิะกุล) 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำร
วิชำกำรฯ 
-ประธำนหลักสูตร 
-นำงสำวผกำมำศ  
ภูสิงห์   
 

3.2 จ ำนวนผลงำน/โครงกำร
หนึ่งหลักสูตร 1 ชุมชนที่มี
กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอน 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

1  
โครง 
กำร 

1 
โครง 

กำร 

1 
โครง 

กำร 

1 
โครง 

กำร 

1 
โครง 

กำร 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น   
4.1.1 จ ำนวนโครงกำร 1 
คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
 

1 
โครงกำร 

1 1 1 1 1 1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำร
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ปกป้อง เผยแพร่
พัฒนำ
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  
2) สรำ้งควำม
ตระหนักและชื่น
ชมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และอนุรักษ์ 

- คณบดี  
-รองคณบด ี
(อ.วรรณพร  ส ำรำญ
พัฒน์  เบรดี) 
-หัวหนำ้ภำควิชำ 
-ประธำนหลักสูตร 
-นำยสงวนศักดิ ์ 
พรรณะ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ศิลปวัฒนธรรม 
เช่น กำรแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทย เป็น
ต้น 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำรคณะ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล   

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 62 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
5.1.1 ระดับควำมส ำเรจ็ของ
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิ
รำชกำร 

ระดับ 5 ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

1) พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรตำมแผนกลยุทธ์  
และแผนปฏิบัตริำชกำรให้
สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์จดุเน้นของ
มหำวิทยำลยั และนโยบำย
ของชำติ 
2) ก ำหนด KPI ระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงำน 
ระดับบุคคลให้ชัดเจน มี
ควำมสอดคล้องกัน  
เพื่อให้กำรประเมิน
หน่วยงำนและบุคคลตำม 
KPI  มีประสิทธิภำพ 
 

- คณบด ี
-รองคณบดี (อ.
ดร.อำรยำ  ปิยะ
กุล) 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภำพฯ 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-ประธำนหลักสูตร 
-น.ส.นิตยำ  
พันธะ 

5.1.2 ร้อยละของกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน 
ภำพรวม 
 
 

ร้อยละ
100 

 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 

 

1) พัฒนำระบบกำรเงิน
กำรคลังให้มีควำมมั่นคง มี
ประสิทธิภำพและเอื้อ
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลยั 
2) จัดท ำแผนเร่งรดัและ
ติดตำมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

- คณบด ี
-รองคณบดี  
(รศ.สุวัฒน์   
จุลสุวรรณ์) 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-นำงสำวเพ็ญ
จันทร์ ตะภำ 
 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและสง่เสริมกำรพัฒนำบุคลำกร 
5.2.1 ร้อยละอำจำรย์ที่มี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ร้อยละ 
48.48 

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อำจำรย์มีวุฒิต่ ำกว่ำปรญิญำ

-คณบด ี
-รองคณบดี  
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 62 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

45 45 45 45 45 
 

เอกต้องไปศึกษำต่อในระดับ
ที่สูงข้ึน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อำจำรย์ทุกคนยื่นขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำม
เงื่อนไขของระบบ
บริหำรงำนบุคคล 
3) สร้ำงระบบ Career 
Development  
ให้สอดคล้องกับระบบ 
Career Path* 
4) ส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลยัชั้นน ำใน
ต่ำงประเทศ ประสำนงำน
เพื่อแสวงหำควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร กำรวิจัย และ
แลกเปลีย่นบุคลำกรและ
นิสิตระดับต่ำง ๆ กับ
สถำบันต่ำงประเทศ  
5) ส่งเสริมและแสวงหำ
ทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม  
ดูงำน ประชุม สมัมนำ 
ต่ำงประเทศ กำรเผยแพร่
ข้อมูลเรื่องทุนกำรศึกษำ 
ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงำนใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลำกรและนสิิตไปเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำร และ
เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ
ระดับนำนำชำต ิ
 

(รศ.สุวัฒน์   
จุลสุวรรณ์) 
-หัวหน้ำภำควิชำ -
น.ส.ภัทรำภรณ์  
ชำวนคร 

5.2.2 จ ำนวนโครงกำรที่คณะ
จัดเพื่อส่งเสริมพัฒนำบคุลำกร 

2 
โครงกำร 

1 
โครง 
กำร 

1 
โครง 
กำร 

1 
โครง 
กำร 

1 
โครง 
กำร 

1 
โครง 
กำร 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
5.3.1 ระดับควำมส ำเรจ็ของ
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำร  

ระดับ 5 ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1) พัฒนำและปรับปรุง
ระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศ
ให้มีควำมเชื่อมโยงทุกระบบ

- คณบด ี
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยำ) 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 62 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ถูกต้อง มีเสถียรภำพในกำร
ท ำงำนมีควำมทันสมยั
อ้ำงอิงได้ 
2) สร้ำงระบบและกลไกกำร
ประเมินประสิทธิภำพของ
ระบบสำรสนเทศ 
3) ประเมินควำมพึงพอใจ
กับผู้ใช้งำนระบบ 

- นำยอมรศิลป์  
สระทองแมว 
- นำยสมร  
เหล็กกล้ำ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่6  ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นคณะศึกษำศำสตร์ในระดับ
สำกล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะมีกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้และด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในให้ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน 
6.1.1 ผลประเมินประกันคุณภำพ 
ระดับหลักสตูร 

3.53 3.01 3.01 3.01 3.01 3.51 1) ส่งเสริมใหม้ีกำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
กำรเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำทั้ง
ระดับหลักสตูรและระดับ
คณะ 
 
 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อำรยำ   
ปิยะกุล) 
- ผอ.ศูนยป์ระกนั
คุณภำพฯ 
- นำงเพ็ญสิริ   
วังหน้ำ 

เป้าประสงค์ที่ 6.2 คณะมีกำรส่งเสริมให้มีกำรท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ มีกำรแลกเปลี่ยน
นิสิตหรือบุคลำกรในด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
6.2.1 จ ำนวนนักวิชำกำรจำก
มหำวิทยำลยัหรือสถำบัน
ต่ำงประเทศท่ีมีควำมสัมพันธ์กับ
คณำจำรย์/คณะ/หน่วยงำน/มมส        
 

28 
คน 

20
คน 

20
คน 

20 
คน 

20 
คน 

20 
คน 

1) ส่งเสริมและพัฒนำคณะให้มี
คุณภำพและศักยภำพเป็นที่รู้จัก
และยอมรับทำงวิชำกำรใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำต ิ
2) เพิ่มสัดส่วนผลงำนตีพิมพ์
ระดับนำนำชำต ิ
ที่ได้มำตรฐำน 
3) เพิ่มอำจำรย์/นักวิจยั/
ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศที่
มีชื่อเสียงในระดับนำนำชำต ิ
เพื่อมำร่วมงำนสอนและ/หรือ

-  คณบด ี
-  รองคณบดี (อ.ดร.
อำรยำ  ปยิะกุล) 
-  ผอ.ศูนย์กจิกำร
ต่ำงประเทศฯ 
-  หัวหนำ้ภำควิชำ 
- ประธำนหลกัสูตร 
- น.ส.เมลินดำ 
 ทวยภำ 
- เลขำภำคทุก
ภำควิชำ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 62 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

วิจัย 
4) เพิ่มจ ำนวนนิสิต
ชำวต่ำงชำต ิ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กำรแลกเปลี่ยนนิสิต คณะ 
กับนิสิตชำวตำ่งชำติ ระหว่ำง
คณะกับมหำวิทยำลยั
ต่ำงประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนำสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม    

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 62 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ที่ 7 คณะมีกำรสง่เสริมและพัฒนำคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ประหยดัพลังงำนไฟฟ้ำ/ขยะ/
ไฟฟ้ำ 

ระดับ 
2.5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

1) ปรับปรุงและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยสีเขียวตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของ 
Green University 
Ranking 
2) ปรับปรุงมหำวิทยำลัยให้
สำมำรถใช้ 
ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มพ้ืนท่ี 
3) สง่เสริมกำรมีส่วนร่วม
ของนิสิตในกำรสร้ำง
พฤติกรรมกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมตำมแนวทำง 
Green University 

- คณบด ี
- นำยจุล   
ใหม่คำม ิ
- นำยอุเทน  
บุญมำ 
- น.ส.สุภัทรำ  
ปำปะพัง 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามประเมินผล 

 

1) ระดับคณะ/หนว่ยงำน  มีกำรติดตำมประเมินผล ดังนี้ 
 1.1 คณะ/หน่วยงำนจัดท ำแผนกลยุทธ์หรือยุทธศำสตร์ระยะกลำงโดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กำรศึกษำมหำวิทยำลัย  แผนกลยุทธ์มหำวิทำยลัย  มีกำรก ำกับติดตำมประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปี  เพื่อรำยงำนผลต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ/หน่วยงำน 
 1 .2  คณ ะ/หน่ วย งำนจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ รำชกำรป ร ะจ ำปี   เป็ น กำรแป ลงยุท ธศำสตร์ล งสู่ 
กำรปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงำน  และมีจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน
เป็นผู้ลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับอธิกำรบดี กำรก ำกับติดตำมมีกำรรำยงำนผลในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมทุกเดือน  (www.kpi.msu.ac.th) ในกำรประเมินผลมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินตรวจประเมินคณะ/หน่วยงำนทุกสิ้นปีงบประมำณ 
  1.3 ระดับบุคคล มีกำรจัดท ำแบบข้อตกลงภำระงำนและพฤตกิรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (Term of 
Reference : TOR) โดยมีกำรก ำหนดให้น ำตัวชี้วัดในแผนปฏิบตัิรำชกำรในระดบัมหำวิทยำลัยหรือในระดับคณะ/
หน่วยงำนมำก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนระดับบุคคล   

http://www.kpi.msu.ac.th/
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การวิเคราะห์ศักยภาพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม SWOT 
 

จุดแข็ง (Strength : S) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำ 
วิชำกำร เพื่อให้กำรผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ 
สังคม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ 
ควำมรู้ใหม่ กำรพัฒนำภูมิปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน และกำรเผยแพร่ใน 
ระดับนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม
อย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำภูมิ 
ปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อ 
มุ่งสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปะและ 
วัฒนธรรมของชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี 
ประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำร 
คณะตำมหลักธรรมำภิบำล   
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นคณะศึกษำศำสตร์ 
ในระดับสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. มีศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชพีครูที่พัฒนำสมรรถนะควำมเปน็ครู
และคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
2. ทุกหลักสูตรมีกระบวนกำรบรูณำกำรกำรเรียนกำรสอนเพื่อบริกำร
วิชำกำรสูชุ่มชนและสังคม  
3. คณะเป็นสถำบันทีไ่ด้รับกำรยอมรับในกำรผลิตครูและพฒันำครูใน
ระดับชำต ิ
4. คณะมีศูนย์ควำมเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้ำงทักษะทำงวชิำชีพและ
บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและสังคม 
5. คณะมีศูนย์กิจกำรตำ่งประเทศเพื่อพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำตำ่งประเทศของนิสิตและบุคลำกรเพื่อพัฒนำวิชำชีพ 
6. มีวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลทีไ่ด้รับกำรยอมรับทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
7. มีสมำคมศิษย์เก่ำที่เข้มแข็งและเป็นรปูธรรม พร้อมทั้งมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำรของคณะ 
8. มีหลักสูตรที่หลำกหลำยและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน
ในระดับปริญญำตร ี
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จุดอ่อน (Weakness : W) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดอ่อน  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำ
วิชำกำร เพื่อให้กำรผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ 
ควำมรู้ใหม่ กำรพัฒนำภูมิปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน และกำรเผยแพร่ใน 
ระดับนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม
อย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำภูมิ 
ปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
เพ่ือมุ่งสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปะและ 
วัฒนธรรมของชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี 
ประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำร 
คณะตำมหลักธรรมำภิบำล 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็น 
คณะศึกษำศำสตร์ในระดับสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. เครือข่ำยเทคโนโลยีในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนยังไม่
เพียงพอและไม่ครอบคลุม  
2. มีสัดส่วนเงินทุนวิจัยจำกภำยนอกและงำนวิจัยที่เปน็นวัตกรรมที่
สำมำรถสร้ำงมูลค่ำยังมีจ ำนวนน้อย 
3. ผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรมีสัดส่วนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นำนำชำติมีจ ำนวนน้อย 
4. กำรบริกำรวิชำกำรสูส่ังคมทีส่ำมำรถสร้ำงรำยได้ให้คณะยังมี
จ ำนวนน้อย 
5. ศักยภำพและกำรปฏิบัติของผู้ปฏิบัตงิำนบำงส่วนยังไม่ครอบคลุม
ทุกกระบวนกำรในกำรท ำงำน 
6. นิสิตระดับบัณฑิตไม่เป็นไปตำมแผนและจบกำรศึกษำไม่เปน็ไป
ตำมแผน 
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โอกาส  (Opportunity : O) 
 

ยุทธศาสตร์ โอกาส (Opportunities)  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำ 
วิชำกำร เพื่อให้กำรผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ 
ควำมรู้ใหม่ กำรพัฒนำภูมิปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน และกำรเผยแพร่ใน 
ระดับนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม
อย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำภูมิ 
ปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี 
ประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำร 
คณะตำมหลักธรรมำภิบำล   

ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นคณะศึกษำศำสตร์ 
ในระดับสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. รัฐบำลส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยพฒันำประเทศ มี
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 
ที่ชัดเจน ผลิตและพัฒนำครูให้มีคุณภำพในทุกระดับกำรศึกษำ 
2. มีกำรก ำหนดกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิทำงวิชำชีพและคุณลักษณะ
ของนิสิต โดยองค์กรวิชำชีพที่เก่ียวข้อง  
3. หน่วยงำนตน้สังกัดมนีโยบำยให้ผลิตหลักสูตรร่วมผลิตกับสถำบัน
ต่ำงประเทศ 
4. รัฐบำลมีนโยบำยก ำหนดให้มกีำรเรียนตลอดชีวิต  
5. นโยบำยประชำรัฐให้ท ำหลักสูตรร่วมกับหน่วยงำนเอกชน 
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ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threat : T) 

 

ยุทธศาสตร์ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats)  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำ 
วิชำกำร เพื่อให้กำรผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ 
สังคม มุง่สู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ 
ควำมรู้ใหม่ กำรพัฒนำภูมิปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน และกำรเผยแพร่ใน 
ระดับนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม
อย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำภูมิ 
ปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อ 
มุ่งสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปะและ 
วัฒนธรรมของชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี 
ประสิทธิภำพ  และยกระดับกำรบริหำรจัดกำร 
คณะตำมหลักธรรมำภิบำล   
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นคณะศึกษำศำสตร์ 
ในระดับสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพเศรษฐกิจของประเทศอำเซียนและของโลก 
ส่งผลต่อกำรศึกษำต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ และกำรได้งำน
ท ำของบัณฑิต 
2. กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสรำ้งประชำกรของประเทศไทย สง่ผล
ให้นิสิตที่จะเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำลดลงตำมไปดว้ย โดย
วัยเด็กและวัยแรงงำนลดลง และวัยสูงอำยุมีเพิ่มขึ้น 
3. มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยในกำรผลิตครูบ่อยครั้ง 
 

 

 

 

 



42 

 

 

TOWS MATRIX  EDU MSU. 

 
 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 
1. มีศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชพีครูที่พัฒนำสมรรถนะควำมเปน็
ครูและคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
2. ทุกหลักสูตรมีกระบวนกำรบรูณำกำรกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและสังคม  
3. คณะเป็นสถำบันทีไ่ด้รับกำรยอมรับในกำรผลิตครูและพฒันำ
ครูในระดับชำต ิ
4. คณะมีศูนย์ควำมเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้ำงทักษะทำงวชิำชีพ
และบริกำรวิชำกำรสูชุ่มชนและสังคม 
5. คณะมีศูนย์กิจกำรตำ่งประเทศเพื่อพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำตำ่งประเทศของนิสิตและบุคลำกรเพื่อพัฒนำวิชำชีพ 
6. มีวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลทีไ่ด้รับกำรยอมรับทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
7. มีสมำคมศิษย์เก่ำที่เข้มแข็งและเป็นรปูธรรม พร้อมทั้งมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรของคณะ 
8. มีหลักสูตรที่หลำกหลำยและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนในระดับปริญญำตร ี

จุดอ่อน (W) 
1. เครือข่ำยเทคโนโลยีในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนยังไม่
เพียงพอและไม่ครอบคลุม  
2. มีสัดส่วนเงินทุนวิจัยจำกภำยนอกและงำนวิจัยที่เปน็นวัตกรรม
ที่สำมำรถสร้ำงมูลคำ่ยังมีจ ำนวนน้อย 
3. ผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรมีสัดส่วนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำติมีจ ำนวนน้อย 
4. กำรบริกำรวิชำกำรสูส่ังคมทีส่ำมำรถสร้ำงรำยได้ให้คณะยังมี
จ ำนวนน้อย 
5. ศักยภำพและกำรปฏิบัติของผู้ปฏิบัตงิำนบำงส่วนยังไม่
ครอบคลุมทุกกระบวนกำรในกำรท ำงำน 
6. นิสิตระดับบัณฑิตไม่เป็นไปตำมแผนและจบกำรศึกษำไม่เปน็ไป
ตำมแผน 

โอกาส (O) 
1. รัฐบำลส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยพฒันำ
ประเทศ มีโครงสร้ำงพื้นฐำนทีช่ดัเจน ผลิตและพัฒนำ
ครูให้มีคุณภำพในทุกระดับกำรศึกษำ 
2. มีกำรก ำหนดกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิทำงวิชำชีพ
และคุณลักษณะของนิสิต โดยองค์กรวิชำชีพที่
เก่ียวข้อง  

SO 
ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส (กลยทุธ์เชิงรุก) 

1. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสะสมกำรเรียนสอน 
2. กำรขยำยเครือข่ำยกำรร่วมมือทั้งในและตำ่งประเทศ 
3. เพิ่มศักยภำพของบุคลำกรในทุกด้ำน 
4. มีฐำนข้อมูลออนไลน์ที่จ ำเป็นในกำรสนับสนนุ 

กำรบริหำรจัดกำรของคณะ 

WO 
ใช้จุดอ่อนร่วมกับโอกาส (กลยทุธ์เชิงแก้ไข) 

1. จัดสรรงบประมำณในกำรเพิม่ประสิทธิภำพให้เครือข่ำยเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมสนับสนนุและเพิ่มช่องทำง รวมถึงกำรเชิญวทิยำกรพำ
ท ำวิจัย 
3. ส่งเสริมทักษะด้ำนภำษำ และกำรมีรำงวัลจงูใจในกำรตีพิมพ์
ผลงำน 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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3. หน่วยงำนตน้สังกัดมนีโยบำยให้ผลิตหลักสูตรร่วม
ผลิตกับสถำบนัต่ำงประเทศ 
4. รัฐบำลมีนโยบำยก ำหนดให้มกีำรเรียนตลอดชีวิต  
5. นโยบำยประชำรัฐให้ท ำหลักสูตรร่วมกับหน่วยงำน
เอกชน 
 
 

5. เพิ่มห้องเรียนที่ตอบสนองกำรเรียนรู้แบบใหม่  
ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรออนไลน์ 

6. Smart teacher 
7. เพิ่มหรือขยำยช่องทำงหลักสูตรร่วมกับหน่วยงำน 

กำรศึกษำภำยนอก หรือเอกชน 
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมผ่ำนศูนยฝ์ึก  

กิจกรรมนอกหลักสูตร/เสริมหลักสูตร (จิตอำษำ) 

4. มีหลักสูตรก็ท ำให้มีเงินเพิ่ม 
5. พัฒนำสมรรถนะให้กับบุคลำกร อบรมทักษะต่ำง ๆ  

อุปสรรค (T) 
1. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพเศรษฐกิจของประเทศ
อำเซียนและของโลก สง่ผลต่อกำรศึกษำต่อของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ และกำรได้งำนท ำของ
บัณฑิต 
2. กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสรำ้งประชำกรของ
ประเทศไทย ส่งผลให้นิสิตที่จะเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำลดลงตำมไปด้วย โดยวัยเด็กและวัย
แรงงำนลดลง และวัยสงูอำยุมีเพิ่มขึ้น 
3. มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยในกำรผลิตครู
บ่อยครั้ง 
 
 
 
 
 

ST 
ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค (กลยทุธ์เชิงป้องกัน) 

1. พัฒนำนิสิตให้มีควำมโดดเด่นทั้งทำงวชิำชีพ เทคโนโลยี 
ทักษะด้ำนอำรมณ์ที่ส ำคัญ โดดเด่นทุกด้ำน 
2. เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรเรียนกำรสอนให้มำกข้ึน  
ช่องทำงกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (เปลี่ยนวิธีกำรเรียนกำร
สอนให้เข้ำถึงผู้เรียนมำกข้ึน)  
3. พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมโดดเด่นและตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำด 
4. ปรับวิธีกำรรับนสิิตในชว่งรอบแรก (คือกำรรับตรง) เพื่อให้ได้
นิสิตก่อนมหำลัยอ่ืน 
5. มีกำรประชำสัมพันธ์กับนิสิตปัจจุบนัให้ศึกษำต่อในระดับ
ปริญญำโท เพื่อเก็บหน่วยกิตในเวลำเรียนเพื่อเรียน ป.โท  

WT 
แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค (กลยุทธ์เชิงรับ) 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนและพัฒนำทักษะด้ำน ๆ ให้กับ
บุคลำกรและนิสิต 

2. สร้ำงแรงจูงใจ เสริมแรงโดยให้รำงวัลจงูใจ 
3. ปรับปรุงแก้ไขให้ปัญหำลดลง 
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คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2563 – 2567 
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แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 
ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 
 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 และแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์  
ประจ าปี 2563 - 2567 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

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

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2563 - 2567 

ยุทศศาสตร ์3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำ
เทียมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ 1) การเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

แนวทาง 1 กำรพัฒนำศักยภำพ
คนทุกกลุ่มวัยให้มีทกัษะและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
แนวทาง 2 กำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ 2) กำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน  กำรวิจยั  และนวัตกรรม 
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.2 
สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำน
ที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตท่ีมี
ควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ
เฉพำะด้ำน 

เป้าหมายที่ 2.3 กำรวิจัยและ
พัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัดเรียน
การสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติ
และสากล 

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ และ
(อำเซียน) ทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทักษะด้ำนวิชำชีพ  
ทักษะกำรเป็นผูป้ระกอบกำร และ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต 
เป้าประสงค์ 1.5 ผลิตบัณฑิตให้มี
ควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี ด้ำนภำษำอำเซียน ดำ้น
วิศวกรรม และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ และทกัษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต
มหำวิทยำลัย 
เป้าประสงค์ที่  1.3  เพื่อพัฒนำ
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียน
สำธิตอยำ่งมีคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำ 
ส่งเสริม และพัฒนำวิชำกำร เพื่อให้
กำรผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติ
และเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำต ิ
   เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตร
ที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ มีระบบกำรพัฒนำนิสิตและ
ศิษย์เก่ำที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัด
พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ใน
ระดับชำติและนำนำชำต ิ
    เปา้ประสงค์ที่ 1.2 คณะม ี
ระบบและกจิกรรมกำรพัฒนำ 
ทักษะภำษำอังกฤษให้นิสิตทุก 
ระดับมีควำมพร้อมในกำรแข่งขัน 
และเป็นที่ยอมรับ 
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แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 

20 ป ี
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

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

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2563 - 2567 

   ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชนและสงัคม 

เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ควำมเป็น
เลิศทำงกำรวิจัย  หรืองำนสร้ำงสรรค์  
หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพำะด้ำน 
เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงำนวจิัยหรอื
งำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
สำมำรถน ำไปแก้ปัญหำของชุมชน
และสังคม 
เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงำนนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ  สังคม  
และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สงัคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหำวิทยำลัยมกีำร
ท ำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกัน 
(Engagement) ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
กับชุมชนและสังคม 
 

 

  เปา้ประสงค์ที่ 2.1 มหำวิทยำลัยมี
ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจยั มี
ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์
สิ่งประดิษฐเ์ชิงบูรณำ 
กำรสหวิชำ  ที่สำมำรถน ำไปใช้
แก้ปัญหำหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
สังคมชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหำวิทยำลัยมี
รำยรับจำกผลงำนวิจยั นวัตกรรม 
หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหำวิทยำลัยมี

กำรท ำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกัน 
(Engagement) ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำร
วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 
กำรพัฒนำภูมิปญัญำ เพื่อ
เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้ม ี
ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน  
และกำรเผยแพร่ในระดับ 
นำนำชำติ 
   เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมี 
ระบบกำรส่งเสริมกำรวิจัยที ่
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที ่
หลำกหลำย และวิจัยที่สร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และสังคม เพื่อน ำไปสู ่
ควำมสำมำรถเชิงกำร 
แข่งขัน ตลอดทั้งมีกำร 
เผยแพรผ่ลงำนกำรวิจัยและ 
บทควำมทำงวิชำกำรสู ่
ระดับชำติและนำนำชำต ิ
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แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 

20 ป ี
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

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

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2563 - 2567 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย 2.1 ผู้เรียนมีทกัษะ
และคุณลักษณะพื้นฐำนของ
พลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  
เป้าหมาย 2.3 สถำนศึกษำทุก
ระดับกำรศึกษำสำมำรถจัด
กิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพ
และมำตรฐำน 
เป้าหมาย 2.4  แหล่งเรียนรู้  
สื่อต ำรำเรียน  นวัตกรรม และ
สื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน และประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัด
เวลำและสถำนที ่

เป้าหมาย 2.7 ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัดเรียน
การสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติ
และสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับ
กำรรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภำพและมำตรฐำน ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (TOR) หลักสูตร  วิชำชีพ
ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรวิชำชีพ
ระดับชำติ/นำนำชำติ  สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและกำร
เปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 
เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ และ
(อำเซียน) ทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทักษะด้ำนวิชำชีพ ทักษะ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร และทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต 
 

 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับ
กำรรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภำพและมำตรฐำน ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (TOR) หลักสูตร  วิชำชีพ
ได้รับกำรรับรองจำกองค์กร
วิชำชีพระดับชำติ/นำนำชำติ  
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนและกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ และทกัษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต
มหำวิทยำลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  เพือ่พัฒนำจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียน
สำธิตอยำ่งมีคุณภำพ 

   เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมี 
ระบบกำรพัฒนำและสร้ำงควำม 
เข้มแข็งทำงวิชำกำร/กำรวิจัย  
โดยใช้โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม เพื่อ 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำข้ัน 
พื้นฐำน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรให้บริกำร
วิชำกำรสู่สังคมอย่ำงมีส่วนร่วม 
เพื่อเสรมิสร้ำงศักยภำพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สำมำรถพ่ึงตนเองได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีกำร 
ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำร 
ที่สอดคล้องกับควำม 
ต้องกำรของท้องถิ่น และ 
กำรพัฒนำประเทศ 
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แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) 
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(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

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

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2563 - 2567 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สงัคม 

เป้าประสงค์ 3.1 มีสถำบันกำร
พัฒนำและกำรดูแลผู้สูงวัยแบบครบ
วงจร 
เป้าประสงค์ 3.3 มีสถำบันกำรเรียนรู ้
ตำมช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหำวิทยำลัยมี
ระบบพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 
และยกระดบัการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหำวิทยำลัยมี
ระบบพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำ 
ส่งเสริม และพัฒนำวิชำกำร เพื่อให้
กำรผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับชำติ
และเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำต ิ
   เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่
ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ มีระบบกำรพัฒนำนิสิตและ
ศิษย์เก่ำที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัด
พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ใน
ระดับชำติและนำนำชำต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และ
ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรคณะ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล   
   เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบ
กำรบริหำรงำนบุคคลและส่งเสริมกำร
พัฒนำบุคลำกร 

 ยุทธศาสตร์ 6) การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
แนวทาง 1 ปรับปรุงโครงสร้ำง 
บทบำท ภำรกจิ และคุณภำพ
บุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส   
ความเสมอภาค  และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ 2.1 ผู้เรียนทุกคน 
ได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคใน
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหำวิทยำลัยมี
ระบบพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 
และยกระดบัการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ 5.1 มหำวิทยำลัยมี
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร ที่มีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และ
ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรคณะตำม
หลักธรรมำภิบำล   
   เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 
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มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
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ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 
ประจ าปี 2563 - 2567 

 ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่
เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 

เป้าหมาย 2.3 ระบบข้อมูล 
รำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำร
ศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพือ่กำรวำงแผน   
กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม  
ประเมิน และรำยงำนผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6) สง่เสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลยัให้ได้รบัการยอมรับ
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
สากล 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหำวิทยำลยัม ี
โครงสร้ำงพื้นฐำน และศักยภำพในกำร
รองรับควำมเป็นนำนำชำต ิ       
   เป้าประสงค์ 6.3 ส่งเสริมให้มีกำรจัด
สภำวะแวดล้อม  ระบบกำรสื่อสำร 
เอกสำร  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ของมหำวิทยำลยัให้เป็นสำกล               

ยุทธศาสตร์ที่ 6) สง่เสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหำวิทยำลยั 
มีโครงสร้ำงพื้นฐำน และศักยภำพใน
กำรรองรับควำมเป็นนำนำชำติ                     

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภำพลกัษณ์
ของคณะให้ได้รับกำรยอมรับและ
พัฒนำเป็นคณะศึกษำศำสตร์ในระดับ
สำกล 
    เปา้ประสงค์ที่ 6.2 คณะมกีำร
ส่งเสริมให้มีกำรท ำควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ มีกำร
แลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลำกรในด้ำน
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยั 

 ยุทธศาสตร์ 8) วิทยาศาสตร์ เท
คโนลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทาง 1 เร่งส่งเสริมให้เกิด
สังคมนวัตกรรม และผลักดัน
งำนวิจัยสูก่ำรใช้ประโยชน ์
แนวทาง 2 พัฒนำสภำวะ
แวดล้อมของกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  วิจยั  
และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน  การวิจัย  และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
เป้าหมายที่ 2.3 กำรวิจัยและ
พัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ควำมเป็น
เลิศทำงกำรวิจัย  หรืองำนสร้ำงสรรค์  
หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพำะด้ำน 
เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงำนวจิัยหรอื
งำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
สำมำรถน ำไปแก้ปัญหำของชุมชน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2) พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ
และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหำวิทำยลัยมี
ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจยั มี
ผลงำนวิจัย  หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณำกำรสห
วิชำ ที่สำมำรถน ำไปใช้แก้ไขปัญหำ
หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสังคม
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรวิจยัเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ กำรพัฒนำภูมิ
ปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มี
ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน และกำร
เผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ
    เปา้ประสงค์ที่ 2 คณะม ี
ระบบกำรส่งเสริมกำรวิจยัที ่
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่ 
หลำกหลำย และวจิัยที่สร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และสังคม เพื่อน ำไปสู่ 
ควำมสำมำรถเชิงกำร 
แข่งขัน ตลอดทั้งมีกำร 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
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ประจ าปี 2563 - 2567 

   เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงำนนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ  สังคม  
และประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหำวิทยำลัยมี
รำยรับจำกผลงำนวิจยั นวัตกรรม 
หรืองำนสร้ำงสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ ์   
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหำวิทยำลัยมี
ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ        

เผยแพร่ผลงำนกำรวจิัยและ 
บทควำมทำงวิชำกำรสู่ระดับชำติและ
นำนำชำต ิ



52 

 

 

ผู้จัดท า 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

 รองศำสตรำจำรย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 

 รองศำสตรำจำรย์สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์  รองคณบดี 

 รองศำสตรำจำรย์รังสรรค์  โฉมยำ  รองคณบดี 

 อำจำรย์อำรยำ  ปิยะกุล     รองคณบดี 

 อำจำรย์วรรณพร  ส ำรำญพัฒน์ เบรดี  รองคณบดี 

 นำยจุล  ใหม่คำมิ      หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

                                                                         คณะศึกษำศำสตร์ 

 คณะกรรมกำรทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี 2563 - 2567 

  

 

 

ผู้จัดท า 

 นำงสำวทิฆัมพร  ปัสสำโก    นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน ปฏิบัติกำร 

 นำงสำวภัทรำภรณ์  ชำวนคร   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

 

อัดส าเนา 

 นำยณัฐพงศ์  นำมเทพ     พนักงำนอัดส ำเนำ 

 

 


