
 

 

 

แผนกลยุทธค์ณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

พ.ศ. 2562 – 2566 

(ฉบับเดือนตุลาคม 2561) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

ในคราวประชุมครั้งที่  1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                        หน้า                                                            
         

 ส่วนที่ 1  ความน า....................................................................................................................... 1 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานภายนอก..................................................................... 1 
   ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม………..… 9 
 ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 - 2566.................................................    17
  ปรัชญา............................................................................... ...............................................  20 
  วิสัยทัศน์..……………………………………………………………………………………….……………..…… 20 
  พันธกิจ............................................................ .................................................................. 20 
  ค่านิยมองค์กร..................................................................... ...............................................  20 
  ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ .................................................................................... 21 
  เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์............................................. .................................................   21 
  อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์........................................................................................   21 
  เป้าหมายหลักของแผน ......................................................................................................  21 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ ...................................................................................  21 
  สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ……………..……….…………………………………………………………… 22 
  แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2562 – 2566 ...................................................   22 
  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ฯ................................................................    27 
 ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ...................................................................... ................ 32 
 ภาคผนวก ...............................................................................................................................  33 
  การวิเคราะห์ศักยภาพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม SWOT ....................  37 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ...........................................  42 
  ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการ 
  ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัมนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 และแผนกลยุทธ์ 
  คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2562 – 2566....................................................................... 41
    
  
 



 

ค าน า 

 

 แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2566 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยได้มีการทบทวน
และปรับปรุงมาจากแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 
2559) โดยได้ค านึงถึงเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีความคาดหวังให้แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2566 
ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับบูรณาการและการผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของคณะ บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ที่จะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

 

 

                                              (รองศาสตราจารย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร) 
                                                           คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
          
          
        



 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

 

ความน า 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจในกรพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากร 
มนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการ 
วิจัยพัฒนา และการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพ่ึงพาตนเองได้ การเป็นที่พึ่งของสังคม  ดังนั้น ในแผนกลยุทธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562-2566  คณะศึกษาศาสตร์มียุทธศาสตร์ส าคัญท่ีจะ 
ด าเนินการ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 3) การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วน 
ร่วม เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาองค์ 
ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ 
บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล 6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
คณะศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 7) พัฒนาสู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานภายนอก 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริบทที่เป็นพันธกิจของมหวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยและของประเทศ ดังนี้ 

 1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
   1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
    “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   1.2 วัตถุประสงค์ 
    1.2.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
    1.2.2 ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและ 
มีการบูรณาการ 
    1.2.3 สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลัง 
ของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน 



 

   1.3 ยุทธศาสตร์ 
    1.3.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
     1.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    1.3.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
    1.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 
    1.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     1.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน (สรุปประเด็นทางการศึกษา) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ท่ีมา : การประชุม “สานพลังการศึกษาเพ่ือปฏิรูปการศึกษาประเทศ” วันที่ 4 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี) 
    1.4.1 ด้านการเมือง   
     1) สร้างจิตส านึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี 
     2) สร้างจิตส านักในการเรียนรู้ความเป็นพลงเมืองของโลกท่ีดี 
    1.4.2 ด้านการบริหารราชการ 
     1) ส่งเสริม/พัฒนาการเป็นโรงเรียนต้นแบบ (การบริหารราชการแผ่นดิน) 
    1.4.3 ด้านกฎหมาย 
     1) ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น Start up รุ่นเยาว์ 
     2) จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  
และสตาร์ทอัพ 
    1.4.4 ด้านยุติธรรม  
     1) ไม่มีประเด็นการศึกษาที่สอดคล้องด้านกระบวนการยุติธรรม 
    1.4.5 ด้านเศรษฐกิจ 
     1) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     2) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ) 
     3) พัฒนาหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวต้นแบบ โครงการทวิภาคี (พัฒนาบุคลากร 
และผู้เรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา) 
     4) พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษา 
     5) ผู้สอนและผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และท าการวิจัย  
(ทุกระดับ) 
     6) พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
    1.4.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม้   
และสัตว์ป่า     
     2) ส่งเสริมโครงการ Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/ สถานศึกษา (ทุกระดับสถาบัน)  



 

    3) พัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ)  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 
    1.4.7 ด้านสาธารณสุข 
     1) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับและ 
ทุกภาคส่วน (สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม) 
     2) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสิทธิ 
ทางสื่อสังคม (ทางการแพทย์) 
     3) การเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุมศึกษา (สายการแพทย์) 
     4) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหล่งฝึก (ส าหรับสายการแพทย์)  ที่มีมาตรฐาน 
     5) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา
กาย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน (สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม)   
    1.4.8 ด้านสาธารณสุข มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     1) ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดับ  และ
ทุกภาคส่วน (ทุกระดับชั้น) 
     2) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  รู้เท่าทันสื่อ และลดการ
ละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม (ทางการแพทย์) + (ทุกระดับชั้น) 
    1.4.9 ด้านสังคม 
     1) ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน  ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ
ตามการศึกษาภาคบังคับ 
      1.1) การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     2) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดับ และ 
ทุกภาคส่วน 
      2.1) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสิทธิ
ทางสื่อสังคม  และมีการค านึงถึงในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค 
     3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา 
กาย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน  และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
     4) ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม 
     5) ผู้เรียนมีจิตส านึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น 
     6) ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 

    7) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการท าวิจัย  
    1.4.10 ด้านพลังงาน 
    1.4.11 ด้านป้องกันการทุจริตฯ 
     1) ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 



 

     2) สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ  ให้รังเกียจการ
ทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรัปชัน  

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560 -2564)  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ของชาติระยะ  20 ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยื่น  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากการ
ประเมินสถานะของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์  เป้าหมายโดยรวม และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   2.1 วัตถุประสงค์ 
    2.1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทั กษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  มีรายได้เพียงพอ  
ต่อการด ารงชีวิต  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีความ  
เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม  ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 
สูงวัย 
    2.1.2 เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ แข่งขันได้  ยั่งยืน   
มีความมั่นคงทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม   
มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ 
ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    2.1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2.1.4 เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ  ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบต่างๆ  ใน
ระดับอนุภาค ภูมิภาค และโลก 
    2.1.5 เพ่ือให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่
และพ้ืนที่รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น  
   2.2 เป้าหมายรวม 
    2.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
    2.2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
    2.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
    2.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ า 



 

    2.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
    2.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
   2.3 ยุทธศาสตร์ 
    2.3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    2.3.2 ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    2.3.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    2.3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   2.3.5 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
    2.3.6 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
    2.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    2.3.8 ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    2.3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    2.3.10 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
   แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็ม 
ตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนาคม 2560 
   3.1 วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน าประเทศไทย
ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
   3.2 วิสัยทัศน์ 
    “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
   3.3 ยุทธศาสตร์ 
    3.3.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    3.3.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
    3.3.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



 

    3.3.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    3.3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3.3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   3.4 เป้าหมาย 
    3.4.1 การเข้าถึงการศึกษา (Access) 
    3.4.2 ความเท่าเทียม (Equity) 
    3.4.3 คุณภาพ (Quality) 
    3.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

   3.4.5 การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 5) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 
  5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร 
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
   เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
ระดบัชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
   เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
   เป้าประสงค์ที่ 1.3 จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ 
  5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม    
   เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัย  หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหา หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สังคมชุมชน 
   เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
   เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
   เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
   เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ 
 
 
 



 

  5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
   เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอน
และการวิจัย     
    เป้าประสงค์ที่ 4.2  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  
   5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
     เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
ตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
     เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพ      
     เป้าประสงค์ที่ 5.3  มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน      
     เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  
    5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล      
     เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมิน
คุณภาพในระดับสากล      
     เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการรองรับ     
ความเป็นนานาชาติ     
   5.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     เป้าประสงค์ที่ 7.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 1. ข้อมูลพื้นฐาน 
  1.1 ข้อมูลหลักสูตรและจ านวนนิสิตทุกระดับ 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2561  

                        (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561) 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ ศูนย์อ่ืน 

1. ระดับปริญญาตรี     

1.1  กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 211   211 

1.2  กศ.บ. คณิตศาสตร์ 385   385 

1.3  วท.บ. จิตวิทยา 196 40  236 

1.4  กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 228   228 

1.5  กศ.บ. ภาษาไทย 312   312 

1.6  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 265   265 

1.7  กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 404   404 

1.8  กศ.บ. สังคมศึกษา 244   244 

1.9  วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 331 85  416 

รวม 2,577 125  2,702 

2. ระดับปริญญาโท     

2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา  195  195 

2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 20 106  126 

2.3  กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา 1 10  11 

2.4  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 3 47  50 

2.5  กศ.ม. จิตวิทยา 3 22  25 

2.6  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 8 44  52 



 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ ศูนย์อ่ืน 

2.7  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 7 11  18 

2.8  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 50   50 

รวม 92 435  527 

3.ระดับปริญญาเอก     

3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 47   47 

3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 29   29 

3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลการศึกษา 18   18 

3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 30   30 

3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 14   14 

3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังการและการกีฬา 20   20 

3.7  กศ.ด. การนิเทศการศึกษา 25   25 

รวม 183   183 

       รวมทั้งสิ้น 3,412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2 ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 



 

จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 

จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 

ชัว่คราว 

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

1 หลักสูตรและการสอน 2 2 1 18 5 2 1 1 - 1 33 

2 การบริหารการศึกษา 1 - 1  3 1 - 1 - - 7 

3 วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 2 2 2 3 - - - 1 - 10 

4 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 1 - 1 8 - - - -  - 10 

5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 6 3 - - - 2 - 11 

6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - - 8 1 1 - - 1 - 11 

 รวม 4 4 5 42 15 4 1 2 4 1 82 

*ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
 * สัดส่วนอาจารย์ ป.เอก จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 64.63  
 * สัดส่วนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 41.46 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 24 

พนักงานราชการ 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 18 

รวม 45 

*ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 

 

 

  1.3 จ านวนงบประมาณ 



 

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

รายการ 
งบประมาณ               
รายจ่ายเงิน

แผ่นดิน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ                 
รายจ่ายเงิน

รายได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 11,185,940 100.00 32,110,700 100.00 43,296,640 100.00 

1. งบบุคลากร 8,064,240 72.09 3,161,500 9.84 11,225,740 25.93 

   1.1 เงินเดือน  7,158,360 63.99 3,161,500 9.84 10,319,860 23.84 

   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 672,000 6.01 -  672,000 1.55 

   1.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

233,880 2.09 
- 

 233,880 0.54 

   1.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

1,251,700 11.19 10,493,600 32.68 11,745,300 27.13 

   2.1 ค่าตอบแทน -  6,617,200 20.61 6,617,200 15.28 

   2.2 ค่าใช้สอย -  2,802,400 8.73 2,802,400 6.47 

   2.3 ค่าวัสดุ 1,251,700 11.19 954,000 2.97 2,205,700 5.10 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค -  120,000 0.37 120,000 0.28 

3. งบลงทุน 1,870,000 16.72 442,200 1.38 2,312,200 5.34 

   3.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,870,000 16.72 442,200 1.38 2,312,200 5.34 

   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   -    

4. งบเงินอุดหนุน   15,351,800 47.81 15,351,800 35.45 

   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร -  11,100,500 34.57 11,100,500 25.63 

        4.1.1 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- 
 

10,916,900 34.00 10,916,900 25.21 

        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ -  183,600 0.57 183,600 0.42 

   4.2 การพัฒนาศักยภาพ
และภารกิจหน่วยงาน 

- 
 4,251,300 13.24 4,251,300 9.82 



 

รายการ 
งบประมาณ               
รายจ่ายเงิน

แผ่นดิน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ                 
รายจ่ายเงิน

รายได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

5. งบรายจ่ายอ่ืน   2,661,600 8.29 2,661,600 6.15 

   5.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

- 
 400,000 1.25 400,000 0.92 

   5.2 เงินส ารองจ่ายใน
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน 

- 
 965,700 3.00 965,700 2.23 

   5.3 เงินส ารองรักษาฐานะ
ทางการเงิน 

 
 700,000 2.18 700,000 1.62 

   5.3 รายจ่ายอื่น ๆ -  595,900 1.86 595,900 1.38 

* หมายเหตุ งบบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 51.56  ของงบประมาณทั้งหมด 

 

 2. ข้อมูลผลการด าเนินการ 

  2.1 ผลการประเมิน ประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ  

ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาการศึกษา

ภายใน 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

คะแนนที่ได้ 4.54 4.47 4.73 

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 

 

 

 

 

1.  จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม 

จุดเด่น 



 

1. วิสัยทัศน์ตามแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2561-2565 มีความชัดเจนในการใช้เป็น 
จุดหมาย (Milestone) หรืออนาคต (Scenario) ที่คณะต้องการจะเป็นภายใน 5 ปี 

2. คณะมีทรัพยากรทางการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มีความพร้อมทั้งในเชิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่จะพัฒนาศักยภาพท้ังผู้เรียน คณาจารย์และบุคลากร ให้เกิดความเติบโตก้าวหน้า 
อาทิเช่น วารสาร 3 หัวเรื่อง และอยู่ในฐาน 1 (TCI 1) ของศูนย์ดัชนีวารสารไทย และ 1 คลินิกวิจัย 

3. คณะมีแนวทางหรือรูปแบบในการพัฒนานิสิตให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันตามสาย 
อาชีพ โดยเฉพาะการสอบแข่งขันอยู่ในล าดับที่หนึ่ง หรือในล าดับต้นๆ ของการสอบแข่งขัน 

4. มีศิษย์เก่าจ านวนมาก ตามสถานศึกษา ส่งผลให้คณะเป็นที่รู้จักของนักเรียนซึ่งผงผลให้ 
นักเรียนตัดสินใจมาศึกษาต่อ 
  

ข้อเสนอแนะ  
            1. การน าเสนอข้อมูลระบบและกลไกการประเมินกระบวนการภายใต้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมและชัดเจน ผู้บริหารคณะควรส่งเสริมผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาและจัดท าระบบและกลไกการประเมินกระบวนการภายใต้วงจรคุณภาพให้ครอบคลุม 

 2. การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนต่างๆ ยังไม่ชัดเจนมากนัก ผู้บริหารคณะควร
ส่งเสริมและผลักดันให้มีการศึกษาการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  3. ผู้บริหารคณะควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียน ถอด
ประสบการณ ์เพ่ือน ามาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการท าให้นิสิตประสบความส าเร็จใน
การสอบแข่งขันบรรจุ เปิดรับราชการ 
  4. การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนต่างๆ ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึง
การพัฒนา เป็นเพียงตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความมี/ไม่มี เท่านั้น จึงควรพัฒนาการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนให้สะท้อนการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลและการพัฒนาตัวชี้วัดนั้นๆ 
 

2.  จุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. คณะผู้บริหารและผูบ้ริหารหลักสูตรมีแนวทางและ
การก ากับติดตามให้การบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. อย่าง
ชัดเจนและด าเนนิการได้อยา่งตอ่เนื่อง 

1. ผู้บริหารคณะและผูบ้ริหารหลักสูตรควรร่วมกันระดม
สมองในการพัฒนาแนวทางการก ากับติดตามการบริหาร
หลักสูตรไปสู่การสร้างระบบกลไก การก ากับติดตามการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรดีขึ้น 
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 



 

1. การพัฒนาให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวชิาการ ยัง
ไม่สามารถด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่คณะ
ก าหนดไวไ้ด ้

 

1. ผู้บริหารคณะและผูบ้ริหารหลักสูตร ควรใช้แผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ในการก ากับติดตามการพฒันา
ตนเองของคณาจารย์ โดยเฉพาะในประเด็นการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

2. การให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและการให้
ค าปรึกษาการใชช้ีวิตแก่นสิิตของคณะ ยังไม่มีการน า
ข้อมูลทั้งสองส่วนมาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล 

 

2. ผู้บริหารคณะฯ ควรผลักดันให้มีการน าข้อมูลผลการให้
ค าปรึกษาทัง้ทางวิชาการและผลการให้ค าปรึกษาการใชช้ีวิต
แก่นิสิตของคณะ ไปสู่การจ าแนกแยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูล 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษา สามารถด าเนินการได้อย่างตรงประเด็น 

 

3. การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไม่ครอบคลุม
การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
เนื่องจากในผลการด าเนนิงาน ยังไม่ระบดุัง
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

3. ผู้บริหารคณะควรผลักดันใหม้ีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น
แล้วส่งต่อความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยา่งแท้จริง 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยควรจะมี
การอัพเดทข้อมูล ท าให้ข้อมูลเป็นปจัจุบนั สามารถใช้
งานได ้

 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศชว่ยส่งเสรมิศักยภาพของคณะได้   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่รายงานมเีฉพาะของอาจารย์
เท่านั้น 

 

1. ควรมีจ านวนผลงานวิจัยที่อาจารย์ท าร่วมกับนิสิตดว้ย 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 



 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

 - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การก ากับติดตามกิจกรรมย่อยในโครงการใหญ่ หรือ
แผนการบริการวชิาการ 

ปรับปรุงปฏิทินการด าเนนิงานของแผนบริการวิชาการให้
เสร็จสิ้นก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
คณะ 

 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การรับรองรายงานผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการด าเนินงานท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมควร
มีการประชุมเพื่อรับรองผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนก่อนการเสนอคณบดีและผูบ้ริหาร
ประจ าคณะฯ 

 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

วิสัยทัศน์ในเล่มแผนกลยทุธ์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 มีความ
ชัดเจน มีค าอธิบายวสิัยทัศนท์ี่ชดัเจน ท าให้คณะมี
แนวทางพัฒนาคณะอยา่งมีทิศทางภายใต้ระยะเวลา
ของแผน 

ผู้บริหารคณะควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสื่อสารวิสยัทัศน์ 
ทั้งกับบุคลากรของคณะ ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ให้เกิดความ
เข้าใจอนาคตภาพ (Scenario) ทึ่คณะต้องการจะเปน็ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน คณะให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่
ครบถ้วน 

1. ผู้บริหารคณะควรผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
แผนกลยุทธท์างการเงินให้มีสาระส าคัญของแผนที่ครบถ้วน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 



 

3. แม้คณะจะมีการจัดการความรู้และพัฒนาสู่แนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) แต่องค์ประกอบของ
ความเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีทีน่ าเสนอยังไม่ครบถ้วน 

 

3. ผู้บริหารคณะควรผลักดันใหค้ณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนนุค้นหาและพัฒนากระบวนการท างานตา่งๆ ให้
กลายเป็นแนวปฏบิัติที่ดีให้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนตาม
องค์ประกอบของความเป็นแนวปฏิบัติที่ด ี

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของกรรมการประจ าคณะ ยังไมไ่ด้
จ าแนก (Clarified) ข้อเสนอแนะในลักษณะราย
หลักสูตร ท าให้ขาดความชดัเจนในการน าไปสู่การ
ปฏิบัติของแต่ละหลักสตูร 

4. ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ควรขอความ
อนุเคราะห์/ความร่วมมือจากคณะกรรมการประจ าคณะใน
การให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพที่
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจ าแนกรายหลักสูตร 

5. การระบุปัจจัยเสี่ยงของคณะที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทีส่่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะและต้อง
ด าเนินการให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมยังไม่
ชัดเจนมากนัก 

5. ผู้บริหารคณะควรผลักดันใหบุ้คลากรร่วมกันระดมสมอง
ในการระบุปัจจัยเสี่ยงของคณะ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนนิงาน
ตามพันธกิจของคณะให้มีความชัดเจน 

 

  2.2 ผลการประเมิน ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาการศึกษา

ภายใน 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

คะแนนที่ได้ 2.84 3.22 3.29 

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 

 

  2.3 ผลการประเมิน ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 

ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การปฏิบัติราชการ 2558 2559 2560 

คะแนนที่ได้ 4.4300 4.5974 4.4391 

คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 

 



 

ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566  

 
ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 

วิสัยทัศน์ 

 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 1. ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิต มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ 
ทักษะทางวิชาชีพ และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดี
มาก ทุกหลักสูตร 
 2. เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
ท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
            4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
ค่านิยมองค์กร 
 GROWTH  
 G  =  Goals  การมีเป้าหมายในการท างาน การท างานแบบมุ่งเป้า 

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

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

   KPI  -  ผลการท างาน (Output) 
 
 

   W   = Wisdom  ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเอง 



 

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

   KPI – กระบวนการท างาน (Process) และผลลัพธ์ของงาน   
         (Outcome) 

   H   =  Happiness องค์กรแห่งความสุขความสุขในการท างาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ 
    สังคม) มีจิตบริการที่ดี (Service Mind) 

   KPI – ตัวบุคลากร (Input) และผลการปฏิบัติงาน (Output) 

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ 
พัฒนาวิชาการด้านการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 
อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
เป้าหมายหลักของแผน 
 1. คณะศึกษาศาสตร์บรรลุผลการด าเนินงานตามแผน 
 
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลักของแผน 
 1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
 
 
 



 

สรุปจ านวนตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิต 
บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

6 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิ 
ปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง 
ศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเอง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ 
ชาติ 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ 
การบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

8 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนา
เป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

3 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 
รวม 27 

 
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิต 
และศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
 1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป 
(3.01) 
 1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ก.พ.ร.) 
 1.3 (ระดับ) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)  
 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ประกัน) 
 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ประกัน) 
 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ประกัน) 
 กลยุทธ์ 



 

 1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับชาติ  
 2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  และเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุ่น) (MSU English Exit – Exam) 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(MSU IT Exit-Exam) 
 6) ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 7) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 8) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของนิสิต
ในรูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะสังคม (Social Skills)  โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสม
กับสภาพสังคม เพ่ือเป็นกลไกการบ่มเพาะความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
 10) พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่
ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
 2.1 จ านวนโครงการวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สรา้งคุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมลูค่าเพิ่ม 
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
 2.2 จ านวนโครงการวิจยั หรืองานสรา้งสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบรูณาการสหวิชา 
 2.3 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ประกัน) 
 2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ประกัน) 
 2.5 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ประกัน) 
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นของ
หลักสูตร 
 2) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellent Center)* 
 3) ขยายเครือข่ายการท างานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐานที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ จาก สกอ  
หรือถูกน าไปอ้างอิง (Citation) 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในหรือ
ต่างประเทศ (One Program One Research Network; OPORN) 



 

 6) ส่งเสริมและพัฒนาการประชุมวิชาการ และวารสารระดับนานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และ 
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 
 3.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร(ตรี-โท-เอก)พัฒนานวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาองค์ 
ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
  เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น   
  ตัวช้ีวัด 
 4.1.1 จ านวนผลงาน/โครงการทีม่ีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นระหว่าง 
คณะและหน่วยงานภายในและชุมชน 
  4.1.2 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2) สร้างความตระหนักและชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เช่น การ
แต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 
 5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 5.1.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม 

5.1.3 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพภายใน ไมต่่ ากว่า  4.00   
5.1.4 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานในภาพรวม ไม่ต่ ากว่า 4.00 

 
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ 



 

อัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 
 2) ก าหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน  เพ่ือให้
การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI  มีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 4) จัดท าแผนเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 5) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยการบูรณาการการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรแห่งคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  
 ตัวช้ีวัด 
 5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 5.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 5.2.3 จ านวนโครงการที่คณะจัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอกต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเงื่อนไขของระบบ
บริหารงานบุคคล 
 3) สร้างระบบ Career Development ให้สอดคล้องกับระบบ Career Path* 
 4) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ ประสานงานเพื่อแสวงหา
ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตระดับต่าง ๆ กับสถาบันต่างประเทศ  
 5) ส่งเสริมและแสวงหาทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาต่างประเทศ การเผยแพร่
ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานในหน่วยงานต่างประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
และนิสิตไปเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 5.3.1 จ านวนฐานข้อมูลที่ครอบคลุมตามพันธกิจของคณะและช่วยในการบริหารจัดการอย่างน้อย 
ปีละ 1 ฐานข้อมูล 
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงทุกระบบถูกต้อง มีเสถียรภาพ
ในการท างานมีความทันสมัยอ้างอิงได้ 
 2) สร้างระบบและกลไกการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 3) ประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้งานระบบ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับ 
สากล 



 

 เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัด 
 6.1.1 ผลคะแนนประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
 6.1.2 ผลประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ 
 เป้าประสงค์ที่ 6.2 คณะมีการส่งเสริมให้มีการท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 
ต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ตัวช้ีวัด 
 6.2.1 จ านวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/
คณะ/หน่วยงาน/มมส         
 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและพัฒนาคณะให้มีคุณภาพและศักยภาพเป็นที่รู้จักและยอมรับทางวิชาการในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
 2) เพิ่มสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐาน 
 3) เพ่ิมอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพ่ือมาร่วมงาน
สอนและ/หรือวิจัย 
 4) เพิ่มจ านวนนิสิตชาวต่างชาติ 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิต คณะ กับนิสิตชาวต่างชาติ ระหว่างคณะกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 7 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 
 7.1 จ านวนโครงการที่มีการส่งเสริมพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในคณะ 
 7.2 ระดบัความส าเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 กลยุทธ์ 
 1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green University Ranking 
 2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มพ้ืนที่ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการสร้างพฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
Green University 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 - 
2566 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าท่ี
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
1.1 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ี
คะแนนผลการประเมิน
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) 
(ก.พ.ร.) 
 

83.33 90 90 90 95 100 1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุก
หลักสตูรได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับชาติ  
2) การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ* 

- คณบด ี
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธาน
หลักสตูร 
- นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 

1.2 ร้อยละของบัณฑติ
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี (ก.พ.ร.) 
 
 
 
 

85.37 ร้อย 
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย 
ละ 
95 

ร้อย 
ละ 
95 

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 
5) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

- คณบด ี
- รองคณบด ี(รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางศุภรภัทร์  
กลมดวง 

1.3 (ระดับ) คุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ป.ตร-ีโท-เอก) (ประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑติ) (ก.พ.ร.) 

4.59 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 ี
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางศุภรภัทร์  
กลมดวง 
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1.4 จ านวนนิสติเตม็เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า (ประกัน) 

1 : 
24.22 
คน 

1 : 
30 
คน 

1 : 
30 
คน 

1 : 
30 
คน 

1 : 
30 
คน 

1 : 
30 
คน 

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) พัฒนาฐานข้อมูลศิษยเ์ก่า
เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ
ศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ 

- คณบด ี
- รองคณบด ี(รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางศุภรภัทร์  
กลมดวง 

1.5 การบริการนสิิตระดับ
ปริญญาตรี (ประกัน) 

6 ข้อ 6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

- คณบด ี
- รองคณบดี 
(อ.วรรณพร  ส าราญ
พัฒน์ เบรดี) 
- นายมนต์ชัย  
ทัพสุริย์ 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับ
ปริญญาตรี (ประกัน) 

6 ข้อ 6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 
ข้อ 

- คณบด ี
- รองคณบดี 
(อ.วรรณพร  ส าราญ
พัฒน์ เบรดี) 
- นางสาวจุฑามาศ  
พุทธสารวงค์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจยัที่สร้างองค์ความรูใ้หม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม เพื่อน าไปสู่ความสามารถเชงิการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
2.1 จ านวนโครงการวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือ
สร้างมลูค่าเพิ่มหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสังคม 

6 
โครงการ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
เพื่อสร้างเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของ
หลักสตูร 
2) ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย สู่ศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศ (Excellent 
Center)* 
3) ขยายเครือข่ายการ
ท างานร่วมกันกับหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้

- คณบด ี
-รองคณบดี (รศ.
สมบัติ  ท้ายเรือค า) 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นางรุ่งทิพย์            
สิงพร 

2.2 จ านวนโครงการวจิัย หรืองาน
สรา้งสรรค ์หรอืสิ่งประดษิฐ์เชิงบรูณา
การสหวิชา 

8 
โครงการ 

3 
โครง 
การ 

3 
โครง 
การ 

3 
โครง 
การ 

3 
โครง 
การ 

3 
โครง 
การ 

- คณบด ี
-รองคณบดี (รศ.
สมบัติ  ท้ายเรือค า) 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นางรุ่งทิพย์          
สิงพร 
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2.3 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ประกัน) 
 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ บุคลากรและนสิิต 
มีผลงานวิจยั/งาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐานที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลที่ไดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จาก สกอ  หรือ
ถูกน าไปอ้างอิง (Citation) 
5) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณะ มีการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือ
ด้านการวิจัยทั้งในหรือ
ต่างประเทศ (One 
Program One 
Research Network; 
OPORN) 
6) ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประชุมวิชาการ และ
วารสารระดับนานาชาติ  

- คณบด ี
-รองคณบดี (รศ.
สมบัติ  ท้ายเรือค า) 
- นางรุ่งทิพย์  สิงพร 

2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (ประกัน) 

23,432.26 
บาท/คน 

25,000 
บาท/คน 

25,000 
บาท/
คน 

25,000 
บาท/
คน 

25,000 
บาท/
คน 

25,000 
บาท/
คน 

- คณบด ี
-รองคณบดี (รศ.
สมบัติ  ท้ายเรือค า) 
- นางรุ่งทิพย์  สิงพร 

2.5 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
(ประกัน) 

21.68 ร้อย 
ละ  
20 

ร้อย
ละ 
20 

ร้อย
ละ 
20 

ร้อย
ละ 
20 

ร้อย
ละ 
20 

- คณบด ี
-รองคณบดี (รศ.
สมบัติ  ท้ายเรือค า) 
- นางรุ่งทิพย์  สิงพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 61 
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เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ 
3.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 

ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หลักสตูร
(ตร-ีโท-เอก)พัฒนา
นวัตกรรมการ
ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน และน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน กลับมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสตูร การ
เขียนหนังสือ ต ารา 

- คณบด ี
-รองคณบดี (รศ.
สมบัติ  ท้ายเรือค า) 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 
-ประธานหลักสูตร 
-นางสาวผกามาศ  
ภูสิงห์   
 



 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน
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เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
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และสื่อเผยแพร่ความรู้
สู่สังคม 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 61 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น   
4.1.1 จ านวนผลงาน/โครงการ
ที่มีการบูรณาการกจิกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะและ
หน่วยงานภายในและชุมชน 
 

1 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ปกป้อง เผยแพร่
พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2) สรา้งความ
ตระหนักและชื่น
ชมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
เช่น การแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย เป็น
ต้น 
 

- คณบดี  
-รองคณบด ี
(อ.วรรณพร  ส าราญ
พัฒน์  เบรดี) 
-หัวหนา้ภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นายสงวนศักดิ ์ 
พรรณะ 

4.1.2 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 –  
7 ข้อ 

6 – 7 
ข้อ 

6 – 7 
ข้อ 

6 – 7 
ข้อ 

6 – 7 
ข้อ 

- คณบดี  
-รองคณบด ี
(อ.วรรณพร  ส าราญ
พัฒน์  เบรดี) 
-นายสงวนศักดิ ์ 
พรรณะ 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 



 

ด าเนินงาน 
ปี 61 

2562 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

ระดับ 5 ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

ระ 
ดับ 
5 

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

- คณบด ี
-รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภาพฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-น.ส.นิตยา  
พันธะ 

5.1.2 ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ภาพรวม 
 
 

ร้อยละ
100 

 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 
 

ร้อย
ละ 
99 
 

 

1) พัฒนาระบบการเงิน
การคลังให้มีความมั่นคง มี
ประสิทธิภาพและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
2) จัดท าแผนเร่งรดัและ
ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

- คณบด ี
-รองคณบดี  
(ผศ.สุวัฒน์   
จุลสุวรรณ์) 
-หัวหน้าภาควิชา 
-นางสาวพิลาส
ลักษณ์  
เขียวน้ าชุม 
 

5.1.3 ผลสัมฤทธ์ิของการ
ประเมินประกันคณุภาพ
ภายใน ไมต่่ ากว่า  4.00   
 

4.73 ไม่
ต่ า
กว่า  
4.00   

ไม่
ต่ า
กว่า  
4.00   

ไม่
ต่ า
กว่า   
4.00  

ไม่
ต่ า
กว่า  
4.00   

ไม่
ต่ า
กว่า  
4.00   

1) การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อคุณภาพ และ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง  โดยการ 
บูรณาการการประกัน
คุณภาพภายในและการ
ประกันคณุภาพภายนอก 
ใหเ้กิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรแห่งคุณภาพ* 
 

- คณบด ี
-รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภาพฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
- นางสาวนิตยา   
พันธะ 

5.1.4 ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการบริหารงานภาพรวม 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่
ต่ า
กว่า  
4.00   

ไม่
ต่ า
กว่า  
4.00   

ไม่
ต่ า
กว่า   
4.00  

ไม่
ต่ า
กว่า  
4.00   

ไม่
ต่ า
กว่า  
4.00   

1) การส ารวจความพึง
พอใจของนิสิตต่อการ
บริหารงานในภาพรวมของ
คณะ เพื่อน าข้อมลูมา

- คณบด ี
- รองคณบดี (ผศ.
สุวัฒน์   
จุลสุวรรณ์) 
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ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานในอนาคต 

- นางสาวทิฆัมพร  
ปัสสาโก 
- นางสาวภัทรา
ภรณ์  ชาวนคร 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและสง่เสริมการพัฒนาบุคลากร 
5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

 

62.11 ร้อย
ละ 
52 

ร้อย
ละ 
52 

ร้อย
ละ 
52 

ร้อย
ละ 
52 

ร้อย
ละ 
52 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์มีวุฒิต่ ากว่าปรญิญา
เอกต้องไปศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงข้ึน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกคนยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตาม
เงื่อนไขของระบบ
บริหารงานบุคคล 
3) สร้างระบบ Career 
Development  
ให้สอดคล้องกับระบบ 
Career Path* 
4) ส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัชั้นน าใน
ต่างประเทศ ประสานงาน
เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
ทางวิชาการ การวิจัย และ
แลกเปลีย่นบุคลากรและ
นิสิตระดับต่าง ๆ กับ
สถาบันต่างประเทศ  
5) ส่งเสริมและแสวงหา
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม  
ดูงาน ประชุม สมัมนา 
ต่างประเทศ การเผยแพร่
ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา 
ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานใน
หน่วยงานต่างประเทศ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรและนสิิตไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และ

-คณบด ี
-รองคณบดี  
(ผศ.สุวัฒน์   
จุลสุวรรณ์) 
-หัวหน้าภาควิชา 
-น.ส.ทิฆัมพร  
 ปัสสาโก 
-น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 

5.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

41.98 ร้อย
ละ 
45 

ร้อย
ละ 
45 

ร้อย
ละ 
45 

ร้อย
ละ 
45 

ร้อย
ละ 
45 
 

5.2.3 จ านวนโครงการที่คณะ
จัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาบคุลากร 

2 
โครงการ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 
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เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาต ิ
 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5.3.1 จ านวนฐานข้อมูลที่
ครอบคลมุตามพันธกิจของคณะ
และช่วยในการบริหารจดัการ
อย่างน้อยปีละ 1 ฐานข้อมูล 

N/A 1 
ฐาน
ข้อ 
มูล 

1 
ฐาน
ข้อ 
มูล 

1 
ฐาน
ข้อ 
มูล 

1 
ฐาน
ข้อ 
มูล 

1 
ฐาน
ข้อ 
มูล 
 

1) พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ให้มีความเชื่อมโยงทุกระบบ
ถูกต้อง มีเสถียรภาพในการ
ท างานมีความทันสมยั
อ้างอิงได้ 
2) สร้างระบบและกลไกการ
ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ 
3) ประเมินความพึงพอใจ
กับผู้ใช้งานระบบ 

- คณบด ี
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
- นายอมรศิลป์  
สระทองแมว 
- นายสมร  
เหล็กกล้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับ
สากล 
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2562 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
6.1.1 ผลคะแนนประเมินประกัน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ 

4.73 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 1) ส่งเสริมใหม้ีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
การเตรียมความพร้อมรับ
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับหลักสตูรและระดับ
คณะ 

- คณบด ี
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
- ผอ.ศูนยป์ระกนั
คุณภาพฯ 
- น..ส.นิตยา  พันธะ 

6.1.2 ผลประเมินประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสตูร 

3.31 3.01 3.01 3.01 3.01 3.51 - คณบด ี
- รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
- ผอ.ศูนยป์ระกนั
คุณภาพฯ 
- นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 

เป้าประสงค์ที่ 6.2 คณะมีการส่งเสริมให้มีการท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
นิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
6.2.1 จ านวนนักวิชาการจาก 23 คน 20 20 20 20 20 1) ส่งเสริมและพัฒนาคณะให้มี -  คณบด ี



 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 61 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

มหาวิทยาลยัหรือสถาบัน
ต่างประเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับ
คณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส        
 

คน คน คน คน คน คุณภาพและศักยภาพเป็นที่รู้จัก
และยอมรับทางวิชาการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
2) เพิ่มสัดส่วนผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิ
ที่ได้มาตรฐาน 
3) เพิ่มอาจารย์/นักวิจยั/
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่
มีชื่อเสียงในระดับนานาชาต ิ
เพือ่มาร่วมงานสอนและ/หรือ
วิจัย 
4) เพิ่มจ านวนนิสิต
ชาวต่างชาต ิ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนนิสิต คณะ 
กับนิสิตชาวตา่งชาติ ระหว่าง
คณะกับมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ 

-  รองคณบดี (รศ.
รังสรรค์  โฉมยา) 
-  ผอ.ศูนย์กจิการ
ต่างประเทศฯ 
-  หัวหนา้ภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- น.ส.เมลินดา 
 ทวยภา 
- เลขาภาคทุก
ภาควิชา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม    

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 61 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 7 คณะมีการสง่เสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.1.1 จ านวนโครงการที่มีการ
ส่งเสริมพัฒนาภมูิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมภายในคณะ 

3 
โครงการ 

 3
โครง
การ 

 3
โครง
การ 

3  
โครง
การ 

 3 
โครง
การ 

3  
โครง
การ 

1) ปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ 
Green University 
Ranking 
2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้
สามารถใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างเต็มพ้ืนท่ี 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของนิสิตในการสร้าง
พฤติกรรมการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
Green University 

- คณบด ี
- นายจุล   
ใหม่คาม ิ
- นายอุเทน  
บุญมา 
- น.ส.สุภัทรา  
ปาปะพัง 

7.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า 

ระดับ 5 ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

ระ 
ดบั 
5 

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 

การติดตามประเมินผล 

 

1) ระดับคณะ/หนว่ยงาน  มีการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
 1.1 คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ระยะกลางโดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์มหาวิทายลัย  มีการก ากับติดตามประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปี  เพื่อรายงานผลต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 
 1 .2  คณ ะ/หน่ วย งานจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการป ระจ าปี   เป็ น การแป ลงยุท ธศาสตร์ล งสู่  
การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน  และมีจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการโดยผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี การก ากับติดตามมีการรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกเดือน  (www.kpi.msu.ac.th) ในการประเมินผลมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินตรวจประเมินคณะ/หน่วยงานทุกสิ้นปีงบประมาณ 
  1.3 ระดับบุคคล มีการจัดท าแบบข้อตกลงภาระงานและพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ (Term of 
Reference : TOR) โดยมีการก าหนดให้น าตัวชี้วัดในแผนปฏิบตัิราชการในระดบัมหาวิทยาลัยหรือในระดับคณะ/
หน่วยงานมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏบิัติงานระดับบุคคล   

http://www.kpi.msu.ac.th/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห์ศักยภาพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม SWOT 
 

จุดแข็ง (Strength : S) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา 
วิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ 
สังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

1. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีอัตราในการได้งานท าสูงและเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
2. คณะมีกระบวนการคัดเลือกผู้เรียนเข้ามาศึกษาที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน 
3. มีหลักสูตรพัฒนาครูที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 
4. มีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้นิสิตเป็นครูมีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ 
5. คณะมีโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูให้แก่นิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
6. มีการส่งเสริมและผลักดันผลงานของนิสิตให้ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ 
7. ผลิตบัณฑิตที่ใช้ความรู้ทางวิชาการให้บริการกับสังคมและ
ท างานร่วมกับชุมชน 
8. คณะเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในการผลิตครูและพัฒนา
ครูในระดับชาติ 
9. คณะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน 
ระดับนานาชาติ 
 

1.คณะมีคลินิกวิจัยและศนูย์กิจการต่างประเทศที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย 
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ พร้อมเผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
3. คณะมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่หลากหลายทีส่่งเสริมการ
วิจัยและการเรียนการสอน 
4. มีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูลของ
ต่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 
2. มีศูนย์ให้ค าปรึกษาทางด้านจิตวิทยา 
3. มศีูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา (ESSEC) 
4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งเทศบาล โรงเรียน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
5. มีความเข้มแข็งในการให้บริการวิชาการแกชุ่มชนและสังคม 



 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง  
อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อ 
มุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมของชาติ 

1. มีการด าเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
คณะตามหลักธรรมาภิบาล   

1. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้
ก้าวหน้าตามเส้นทางการพัฒนาในอาชีพ 
2. คณาจารย์มีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. คณะมีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรขอต าแหน่งทาง
วิชาการต่อเนื่องทุกปี  
4. มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการของคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
ในระดับสากล 
 

1. มีศูนย์กิจการต่างประเทศ 
2. มีการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง  
3. มีหลักสูตรที่นิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาในบางหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการส่งเสริมการปรับและพัฒนาภูมิทัศน์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการรณรงค์คัดแยกขยะลงถัง และการประหยัดพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
 



 

ยุทธศาสตร์ จุดอ่อน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มุง่สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2. เครือข่ายเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนยังไม่
เพียงพอและไม่ครอบคลุม  
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมผลิตบาง
หลักสูตรยังไม่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน 
ระดับนานาชาติ 

1. สัดส่วนเงินทุนวิจัยจากภายนอกยังมีจ านวนน้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมของชาติ 

1. การบรูณาการทางการสอนยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาและ
ต่อเนื่อง 
2. ขาดฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่จะน าไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
คณะตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
คณะศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

1. กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสู่สากลยังขาดความ
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 



 

 
โอกาส  (Opportunity : O) 
 

ยุทธศาสตร์ โอกาส (Opportunities)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา 
วิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

1. รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่ชัดเจน 
2. อัตราครูเกษียณอายุของประเทศมีอัตราสูง 
3. รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ มี
โครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน 
4. รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความส าคัญต่อการผลิตและพัฒนาครูใน
ทุกระดับการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน 
ระดับนานาชาติ 
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 
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
ในระดับสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threat : T) 

 

ยุทธศาสตร์ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา 1. ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ัง



 

ยุทธศาสตร์ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats)  
วิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ 
สังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

ภาครัฐและภาคเอกชน อาจส่งผลต่อจ านวนนิสิตและการบริหาร
คณะ 
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนและ
ของโลก ส่งผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
และการได้งานท าของบัณฑิต 
3. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีสัดส่วนน้อย
กว่าเงินรายได้ของคณะ 
4. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
ส่งผลให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลงตามไป
ด้วย โดยวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง และวัยสูงอายุมีเพ่ิมขึ้น 
5. ระบบการเปิดการศึกษาแบบอาเซียนส่งผลต่อการศึกษาของ
นักเรียน 
6. ระบบการรับนิสิตในระดับอุดมศึกษา (T-CAS) ส่งผลต่อ
จ านวนนิสิตที่เข้ามาศึกษาต่อ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มี 
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน 
ระดับนานาชาติ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อ 
มุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ 
คณะตามหลักธรรมาภิบาล   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ 
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
ในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2562 – 2566 
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