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ค าน า 

 

 แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2564) ฉบับนี้

จัดท าขึ้นโดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาจากแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2568 

(ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2563) โดยได้ค านึงถึงเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และจัดให้มีการติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีความคาดหวังให้แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับนี้ 

เป็นเครื่องมือส าหรับบูรณาการและการผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของคณะ บรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ ที่จะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

ความน า 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากร 

มนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง 
การวิจัยพัฒนา และการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ การเป็นที่พ่ึงของสังคม  ดังนั้น ในแผนกลยุทธ์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 - 2569  คณะศึกษาศาสตร์มียุทธศาสตร์ส าคัญที่ 
จะด าเนินการ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของ 
ระดับชาติและเป็นที่ยอมรับของเอเชีย 2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่า 
ทางวิชาการ 3) ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล 
 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานภายนอก 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ

บริบทที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์

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 

ของทกุภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน 
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   1.3 ยุทธศาสตร์ 

 1.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  1.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 1.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมกันทางสังคม 
 1.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  2. แผนการปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน (สรุปประเด็นทางการศึกษา) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน

ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ท่ีมา : การประชุม “สานพลังการศึกษาเพ่ือปฏิรูปการศึกษาประเทศ” วันที่ 4 

มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี) 

   2.1 ด้านการเมือง   

     1) สร้างจิตส านึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี 

     2) สร้างจิตส านักในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของโลกที่ดี 

   2.2 ด้านการบริหารราชการ 

     1) ส่งเสริม/พัฒนาการเป็นโรงเรียนต้นแบบ (การบริหารราชการแผ่นดิน) 

   2.3 ด้านกฎหมาย 

     1) ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น Start up รุ่นเยาว์ 

     2) จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  

และ Start Up 

   2.4 ด้านยุติธรรม  

     1) ไม่มีประเด็นการศึกษาที่สอดคล้องด้านกระบวนการยุติธรรม 

   2.5 ด้านเศรษฐกิจ 

     1) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

     2) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ) 

     3) พัฒนาหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวต้นแบบ โครงการทวิภาคี (พัฒนาบุคลากร 

และผู้เรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา) 

     4) พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษา 

     5) ผู้สอนและผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และท าการวิจัย  

(ทุกระดับ) 
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     6) พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

   2.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     1) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม้   

และสัตว์ป่า     

     2) ส่งเสริมโครงการ Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/ สถานศึกษา (ทุกระดับสถาบัน)  

     3) พัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ)  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 

   2.7 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)   

   2.8 ด้านสาธารณสุข มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1) ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดับ  และ

ทุกภาคส่วน (ทุกระดับชั้น) 

     2) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  รู้เท่าทันสื่อ และลดการ

ละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม (ทางการแพทย์) + (ทุกระดับชั้น) 

   2.9 ด้านสังคม 

     1) ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน  ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ

ตามการศึกษาภาคบังคับ 

      1.1) การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     2) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดับ และ 

ทุกภาคส่วน 

      2.1) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสิทธิ

ทางสื่อสังคม  และมีการค านึงถึงในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค 
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     3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา 

กาย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน  และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 

     4) ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม 

     5) ผู้เรียนมีจิตส านึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น 

     6) ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 

    7) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการท าวิจัย  

   2.10 ด้านพลังงาน 

   2.11 ด้านป้องกันการทุจริตฯ 

     1) ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิต 

     2) สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ  ให้รังเกียจการ

ทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรัปชัน  

 3. 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 

   3.1 วัตถุประสงค์ 

    3.1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒน าตนเองได้  

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  มีรายได้เพียงพอ  

ต่อการด ารงชีวิต  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีความ  

เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม  ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 

สูงวัย 

    3.1.2 เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ แข่งขันได้  ยั่งยืน   

มีความมั่นคงทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม   
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มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ 

ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

    3.1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและ

สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    3.1.4 เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ  ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 

ข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบต่างๆ  ใน

ระดับอนุภาค ภูมิภาค และโลก 

    3.1.5 เพ่ือให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้ าที่

และพ้ืนที่รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น  

   3.2 เป้าหมายรวม 

    3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

    3.2.2 ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 

    3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

    3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน ้า 

    3.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  

และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

    3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

   3.3 ยุทธศาสตร์ 

    3.3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

    3.3.2 ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

    3.3.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

    3.3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    3.3.5 ยุทธศาสตร์ความม่ันคง 

    3.3.6 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 

    3.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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    3.3.8 ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

    3.3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

    3.3.10 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  

   แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทาง 

การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็ม 

ตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้รับอนุมัติ  

จากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนาคม 2560 

   4.1 วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

ตลอดจนเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน าประเทศไทย

ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล ้าภายในประเทศลดลง 

   4.2 วิสัยทัศน์ 

    “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 

อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

   4.3 ยุทธศาสตร์ 

    4.3.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

    4.3.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแขง่ขันของประเทศ 

    4.3.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    4.3.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

    4.3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    4.3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   4.4 เป้าหมาย 

    4.4.1 การเข้าถึงการศึกษา (Access) 

    4.4.2 ความเท่าเทียม (Equity) 

    4.4.3 คุณภาพ (Quality) 
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    4.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

   4.4.5 การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

 

 5. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายส าหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่มี

ข้อมูลสนับสนุน (Evidence – based Policy) โดยก าหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Objectives) รวมถึงประเด็นส าคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ (Demand – driven) เพ่ือเป็นกรอบทิศ

ทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 

  “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษท่ี 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส อย่างทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งท างานนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไทยสู่

ประเทศที่พัฒนาแล้ว” 

 6. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) 

  วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 

   ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ :  

1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Times Higher Education Asia  
University Rankings อันดับที่ 100+ ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Scimago Institutions Rankings  
อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ The QS ASIA University  
Ranking อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

4. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Times Higher Education  
University Impact Rankings (SDGs) อันดับที่ 300 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Round University Ranking  
(RUR) ไม่เกินอันดับ 500 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

6. มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality  
Award : TQA) ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน 
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 ยุทธศาสตร์ :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคประชาสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
     

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 1. ข้อมูลพื้นฐาน 

  1.1 ข้อมูลหลักสูตรและจ านวนนิสิตทุกระดับ 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2564  

                    (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ 

1. ระดับปริญญาตรี    

1.1   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 260 - 260 

1.2   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 423 - 423 

1.3   วท.บ. จิตวิทยา 264 - 264 

1.4   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 237 - 237 

1.5   กศ.บ. ภาษาไทย 324 - 324 

1.6   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 261 - 261 

1.7   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 269 - 269 

1.8   กศ.บ. สังคมศึกษา 290 - 290 
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ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ 

1.9   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 445 - 445 

รวม 2,773 - 2,773 

2. ระดับปริญญาโท    

2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา - 173 173 

2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 87 119 206 

2.3  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา - 27 20 

2.4  กศ.ม. จิตวิทยา 4 21 25 

2.5  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1 20 21 

2.6  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 13 8 21 

2.7  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 71 - 71 

2.8  กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 5 14 19 

รวม 181 382 563 

3.ระดับปริญญาเอก    

3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 70 - 70 

3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 12 3 15 

3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลการศึกษา 11 12 23 

3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 81 9 90 

3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 10 12 22 

3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 23 - 23 
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ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ 

3.7  กศ.ด. การนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 - 5 

รวม 212 36 248 

       รวมทั้งสิ้น 3,584 

 

  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 หลักสูตรและการสอน 2 1 2 9 11 2 2 1 1 1 32 

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

3 วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 1 1 2 4 1 - - 1 - 10 

4 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา - 1 - 5 3 - - - - - 9 

5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 4 5 - - - 2 - 11 

6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - - 7 2 1 - - 1 - 11 

 รวม 3 3 4 29 24 7 2 2 5 1 80 

    *ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

 * สัดส่วนอาจารย์ ป.เอก จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00  

 * สัดส่วนอาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 23 

พนักงานราชการ 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 14 

รวม 40 

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

  1.3 จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 

งบประมาณ                 

รายจ่ายเงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 8,618,720 47,222,400 

1. งบบุคลากร 8,047,380 15,641,000 

   1.1 เงินเดือน  7,122,550 13,419,000 

   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 672,000 2,222,000 

   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 252,830 - 

2. งบด าเนินงาน - 15,420,100 

   2.1 ค่าตอบแทน - 10,674,600 

   2.2 ค่าใช้สอย - 2,370,100 

   2.3 ค่าวัสด ุ - 2,295,400 
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รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 

งบประมาณ                 

รายจ่ายเงินรายได้ 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 80,000 

3. งบลงทุน - 2,503,900 

   3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 2,503,900 

   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

4. งบเงินอุดหนุน 571,340 9,424,000 

   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร -  

        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย -  

        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ -  

   4.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและภารกิจหน่วยงาน - 9,424,000 

5. งบรายจ่ายอ่ืน - 4,233,400 

   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ - 150,000 

   5.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน - 1,578,000 

   5.3 เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน - 2,505,400 

   5.3 รายจ่ายอื่นๆ - - 

 

* หมายเหตุ งบบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 42.42 ของงบประมาณทั้งหมด 
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 2. ข้อมูลผลการด าเนินการ 

  2.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การปฏิบัติราชการ 2562 2563 2564 

คะแนนที่ได้ 4.3660 4.0389 4.0373 

คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 

  

          2.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.) 

ผลประเมิน ปีการศึกษา 

คุณภาพการศึกษา

การศึกษาภายใน 

2562 2563 2564 

คะแนนที่ได้ 4.37 ยังไม่มีการประเมิน ยังไม่มีการประเมิน 

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 
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ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  

 
ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 

วิสัยทัศน์ 

 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาชั้นน าในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย 
 
อธิบายวิสัยทัศน์ 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา 
เป็นที่พ่ึงของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติ
และระดับเอเชีย 

 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับประเทศ  

   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  –  มีระบบการท างานเพ่ือส าเร็จตามเป้าหมาย (Process)  

 O   =     Originality   ริเริ่มสร้างสรรค์/เป็นต้นแบบ 

    KPI  -    มีความคิดริเริ่มในการท างาน (Output) 
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W   = Wisdom  ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเอง 

 และพัฒนาสังคม 

KPI –  มีคลังความรู้/ฐานข้อมูล/เครือข่าย/การจัดการความรู้ (Input) 

 กระบวนการท างาน (Process)    

   T   =  Teamwork   การท างานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ  

    KPI –   กระบวนการท างาน/การร่วมมือในการปฏิบัติงาน(Process) และ

     ผลลัพธ์ของงาน (Outcome) 

          H   =  Happiness  องค์กรแห่งความสุขความสุขในการท างาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย 

      จิตใจ สังคม) มีจิตบริการที่ดี (Service Mind) 

   KPI –   ตัวบุคลากร/ความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน (Input)  

   และผลการปฏิบัติงาน/การแสดงออกซ่ึงจิตสาธารณะ (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. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมรรถนะหลัก 
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานชุมชนและสากล (Community-Based Global 

Learning)  

 
เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
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อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
เป้าหมายหลักของแผน 
 คณะมีผลการด าเนินงานเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบหรือการจัดอันดับในระดับชาติ 
 
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลักของแผน 
 คณะมีผลการด าเนินงานเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบหรือการจัดอันดับในระดับชาติ 

 
                                                   โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ภาควิชาจิตวิทยา 

การศึกษาและ               

การแนะแนว 

ภาควิชา             

การบริหาร

การศึกษา 

ภาควิชา

เทคโนโลยี

และสื่อสาร

การศึกษา 

ภาควิชาวิจัย

และพัฒนา

การศึกษา 

ภาควิชา

หลักสตูรและ

การสอน 

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์

สุขภาพและ

การกีฬา 

ส านักงานเลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร ์

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสติ 
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โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

   

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดี 

 

รองคณบดี 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว 

หัวหน้าภาควิชาการ

บริหารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาวจิัย

และพัฒนาการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชา 

หลักสูตรและการสอน 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร                             
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดี 

  

หัวหน้าภาควิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และการกีฬา 

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและ

คลัง 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ

พัฒนานิสิต 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

(ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายใน พ.ศ. 2563  

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

2. กลุม่งานบริหาร 

1.1 งานบุคคล 

1.2 งานบริหารและการจัดการ

ทรัพยากรการเรียนรู้ 

1.3 งานเลขานุการ 

1.4 งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

1.5 งานอาคารสถานที่ 

 

หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ 

1. กลุม่งานนโยบาย แผน 

และคลัง 

2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2 งานนโยบายและแผน 

2.3 งานพัสดุ 

 

3. กลุม่งานวิชาการและ

พัฒนานิสิต 

3.1 งานบริการนิสิต 

3.2 งานพัฒนาระบบและส่งเสริม

ภาพลักษณ์องค์กร 

3.3 งานวิจัยและงานวารสาร 

3.4 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

3.5 งานบริการวิชาการ 
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ทิศทางการพัฒนาคณะใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 1 (2564) 1. การจัดการเรยีนการสอนมุ่งผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับประเทศ 

                  โดยใช้การเรียนรู้บนพ้ืนฐานชุมชนและสากล (Community-Based Global Learning) 

                 2. ส่งเสริม สนบัสนนุการพัฒนาผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในเวทีระดบัประเทศ    

                 และระดับนานาชาติ 

                 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชุมชน 

                 เป็นฐาน 

                 4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

                 5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรบัการเข้าสูเ่กณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น 

                 เลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx  

 

ปีที่ 2              1. พัฒนาหลักสูตรให้มีหลักสตูรนานาชาติและเปน็ท่ีต้องการของตลาด  

(พ.ศ. 2565)      2. พัฒนาระบบบริหารจดัการด้านวิจัยให้มปีระสทิธิภาพและคณุภาพ  

                     (ด าเนินการต่อเนื่องตาม Road Map ปี 2564 ตามข้อ 1 – 5) 
 

ปีที่ 3 (พ.ศ. 2566)  1. พัฒนาระบบ Digital Technology การเรียนการสอน การวจิัยและ  

                                การตดัสินใจ   

          2. เปิดหลักสตูรนานาชาติ 

                               (ด าเนินการตอ่เนื่องตาม Road Map ปี 2564 - 2565) 

ปีที่ 4           1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในทุกมติ ิ

(พ.ศ. 2567)   (ด าเนินการต่อเนือ่งตาม Road Map ปี 2564 - 2566) 

ปีที่ 5           1. เป็นคณะช้ันน าในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทาง 
(พ.ศ. 2568)   การศึกษาในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย 

                 (ด าเนินการต่อเนื่องตาม Road Map ปี 2564 - 2567) 

 

ปีที่ 6         1. เป็นคณะที่ไดร้ับการประเมินผ่านตามเกณฑ์ของ EdPEx  

(พ.ศ. 2569)  (ด าเนินการต่อเนื่องตาม Road Map ปี 2564 – 2568) 
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สรุปจ านวนตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการ

ของระดับชาติและเป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่า

และคุณค่าทางวิชาการ 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาค
การศึกษาและสังคม  

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ 
การบริหารจัดการ ได้มาตรฐานสากล 

6 

รวม 15 
 
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับของเอเชีย 
 เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนา 
นิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัด 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ  
1.1.2 จ านวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความโดดเด่นทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน 

และผู้ใช้บัณฑิต 
1.1.3 จ านวนบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ 

 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็น

ผู้ประกอบการ  

2) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3) พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะ เพ่ืออนาคต 
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 เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับ 
มีความพร้อมในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
          ตัวชี้วัด 
 1.2.1  ร้อยละของนิสิตที่ไปแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงานการฝึกประสบการณ์การเก็บข้อมูล 
วิจัยในต่างประเทศ 
 1.2.2  ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 กลยุทธ์ 

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วย 

ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุ่น) (MSU English Exit – Exam) 
3) ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 4) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 5) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ทักษะการปฏิบัติ ทักษะด้านการวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

6) เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 

functional Competency 

 7) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ E-learning Digital Learning (เรียนในระบบ  
เรียนนอกระบบ ศึกษาตามอัธยาศัยสามารถสะสมใน Credit bank 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ       
 เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน  
ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
 2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
 2.1.2 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการท าวิจัยจากภายนอก  
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล 
 2) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellent Center)* 
 3) การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายใน หน่วยงาน ภายนอกและต่างประเทศ 
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 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐานที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ จาก สกอ  
หรือถูกน าไปอ้างอิง (Citation) 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในหรือ
ต่างประเทศ (One Program One Research Network; OPORN) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม  
 เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 
 3.1 จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเอง 
 กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร (ตรี-โท-เอก) พัฒนานวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  
และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

2) สร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแหล่งทุน

ภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

3) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ของชุมชนและสังคม 

4) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับความความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนและ

สังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
  เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ตัวช้ีวัด 
 4.1.1) จ านวนโครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

  กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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 2) สร้างความตระหนักและชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เช่น  
การแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นต้น 

3) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่ท างานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความโดดเด่น 

 4) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การสร้างผลงานที่โดดเด่น 
 5) สนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 
 5.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 
 5.1.2. ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 
 2) ก าหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน   
เพ่ือให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI  มีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 4) จัดท าแผนเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 5) พัฒนาระบบการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการบริหารจัดการ 
ทั้งระบบ 

6) การพัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx 

7) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (EdPEx) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
8) มีการด าเนินงานตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและการมีส่วน

ร่วมของบุคลากร 
 เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
 ตัวช้ีวัด 
 5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 5.2.2 จ านวนรองศาสตราจารย์ที่เพ่ิมขึ้น 
 กลยุทธ์ 
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 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีวุฒิต ่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 

 6) มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ือต่อการพัฒนา และความก้าวหน้า 

 เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 5.3.1 จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น าไปใช้และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงทุกระบบถูกต้อง มีเสถียรภาพใน
การท างานมีความทันสมัยอ้างอิงได้ 
 2) สร้างระบบและกลไกการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ 
 3) ประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้งานระบบ 
   4) พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ 

 เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 
 5.4.1 จ านวนโครงการที่ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะศึกษาศาสตร์ 
 กลยุทธ์ 
 1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green University Ranking 
 2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มพ้ืนที่ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการสร้างพฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
Green University 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 - 
2569 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและเป็นที่ยอมรับ
ของเอเชีย 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 64 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2565 2566 2567 2568 2569   

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.1. จ านวนหลักสูตรที่ร่วม
ผลิตกบัผู้ประกอบการ  
 

1 1 1 1 1 1 1) พัฒนาหลักสูตรใหไ้ด้

คุณภาพและมาตรฐาน

คุณวุฒิตรงกับความต้องการ

ของตลาด และการเป็น

ผู้ประกอบการ  

2) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่

มีความรู้ความสามารถและ

ทักษะรองรับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

3) พัฒนาระบบการเรยีน

การสอน การเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทักษะ เพื่ออนาคต 

 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธาน
หลักสตูร 
- นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 

1.1.2. ร้อยละของหลักสตูรที่
มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา (มมส) 
 
 
 
 
 

n/a 10 10 10 10 10 - คณบด ี
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธาน
หลักสตูร 
- นางเพ็ญสิริ   
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 64 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2565 2566 2567 2568 2569   

วังหน้า 

1.1.3 จ านวนบัณฑิตท่ี
เป็นผู้ประกอบการ 
 

52.61 10 10 10 10 10 - คณบด ี
- รองคณบดี  
(รศ.ดร.รังสรรค์   
โฉมยา) 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางศุภรภัทร์  
กลมดวง 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับมีความพร้อม 
ในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
1.2.1  ร้อยละของนิสิตที่ไป 
แลกเปลีย่นผ่านกจิกรรม 
การฝึกงาน การฝึก 
ประสบการณ์การเกบ็ข้อมูล 
วิจัยในต่างประเทศ 

n/a ร้อย
ละ 
1 

ร้อย
ละ 
1 

ร้อย
ละ 
1 

ร้อย
ละ 
1 

ร้อย
ละ 
1 

1) การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสตูรพัฒนานสิิตให้มี
ความพร้อมด้านทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
และ/หรือภาษาอาเซียน +3 
(จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุ่น) 
(MSU English Exit – 
Exam) 
3) ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
4) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
5) พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการคดิ ทักษะ 
การปฏิบัติ ทักษะด้านการ

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล) 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางสาวเมลินดา  
ทวยภา 

1.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
 

100 ร้อย
ละ 
85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล) 
- หวัหน้าภาควิชา 
- ประธานหลกัสูตร 
- นางสาววาสิน ี  
ปรีจ ารัส 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 64 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2565 2566 2567 2568 2569   

วิจัย และการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อให้นิสิตสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 
6) เปลี่ยนกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  

แบบ Active Learning  

เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ี 

functional Competency 

7) การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ E-learning 
Digital Learning (เรียนใน
ระบบ เรยีนนอกระบบ 
ศึกษาตามอัธยาศยัสามารถ
สะสมใน Credit bank 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 64 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ชุมชนและสังคม เพื่อน าไปสูค่วามสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมกีารเผยแพร่ผลงานการวิจยัและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและ 
นานาชาติ 
2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ (Scopus หรือ ISI) 
(มมส) 

10 
ผลงาน 

 

30 30 30 30 30 1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
เพื่อสร้างเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของ
หลักสตูร 
2) ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย สู่ศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศ (Excellent 
Center)* 
3) ขยายเครือข่ายการ

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นางรุ่งทิพย์            
สิงพร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 64 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ท างานร่วมกันกับหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
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) 

 
 
 
 

2.1.2 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากการท าวจิัย
จากภายนอก 

1,725,500 
บาท 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นางรุ่งทิพย์          
สิงพร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม  
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 64 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 
3.1 จ านวนชุมชนและสังคมที ่
ได้รับบริการวิชาการแล้ว 
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและ 
พึ่งพาตนเองได ้

4 โครงการ 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หลักสตูร
(ตรี-โท-เอก)พัฒนา
นวัตกรรมการ
ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน และน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน กลับมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสตูร 
การเขียนหนังสือ 
ต ารา และสื่อเผยแพร่
ความรูสู้่สังคม 
2) สร้างเครือข่ายการ

วิจัยและบริการ

วิชาการกับหน่วยงาน

ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน หรือแหล่ง

ทุนภายนอกในการ

พัฒนาชุมชนและ

สังคม 

3) สนับสนุนและ

ส่งเสริมการพัฒนา

ความเข้มแข็งและ

พึ่งพาตนเองได้ของ

ชุมชนและสังคมตาม

- คณบด ี
- รองคณบดี (อ.ดร.
อารยา  ปยิะกุล) 

- หัวหน้าภาควิชา 
- ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 

- นางสาว 
ผกามาศ  ภสูิงห์   
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 64 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

หลักการการพัฒนา

ของสหประชาชาต ิ

4) ส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรและยกระดับ

ความความร่วมมือ

ระหว่าง มหาวิทยาลัย

กับชุมชนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 64 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1.1) จ านวนโครงการประชุม/
สัมมนาทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

0 1 1 1 1 1 1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2) สร้างความ
ตระหนักและช่ืนชม
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม เช่น 
การแต่งกายด้วยผ้า
ไทย เป็นต้น 
3) ส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรที่ท างานด้าน

- คณบดี  
-รองคณบดี (รศ.ดร.
รังสรรค์  โฉมยา) 
-หัวหนา้ภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นายสงวนศักดิ ์ 
พรรณะ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 64 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ศิลปวัฒนธรรมให้เกิด

ความโดดเด่น 

4) สนับสนุน ส่งเสริม 
และเผยแพร่การสร้าง
ผลงานท่ีโดดเด่น 
5) สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่า/คุณค่าผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
ได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 64 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนาหน่วยงานสู่ความ
เป็นเลิศ EdPEx 

ระดับ 5 ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามแผนกลยุทธ์  
และแผนปฏิบัตริาชการ 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
และนโยบายของชาต ิ
2) ก าหนด KPI ระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงาน 
ระดับบุคคลให้ชัดเจน  
มีความสอดคล้องกัน   
เพื่อให้การประเมิน
หน่วยงานและบุคคลตาม 
KPI  มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบการเงิน
การคลังให้มีความมั่นคง  
มีประสิทธิภาพและเอื้อ

- คณบด ี
-รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภาพฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-น.ส.นิตยา  
พันธะ 

5.1.2. ผลการประเมินการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน
ย่อย 

ระดับด ี ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ด ี

- คณบด ี
-รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภาพฯ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 64 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
4) จัดท าแผนเร่งรดัและ
ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
5) พัฒนาระบบการ
ฐานข้อมูล การใช้
เทคโนโลยีดิจติอล เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูลในการ
บริหารจดัการ 
ทั้งระบบ 
6) การพัฒนาคณะมุ่งสู่

ความเป็นเลิศตามแนวทาง 

EdPEx 

7) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบบรูณาการ 
(EdPEx) เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
8) มีการด าเนินงานตาม
ระบบควบคมุภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 

-หัวหน้าภาควิชา 
-นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและสง่เสริมการพัฒนาบุคลากร 

5.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
55.70 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
60 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้อาจารย์มีวุฒิต า่กว่า
ปริญญาเอกต้องไปศึกษา 
ต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกคนยื่นขอ 

-คณบด ี
-รองคณบดี  
(รศ.ดร.สุวัฒน์   
จุลสุวรรณ์) 
-หัวหน้าภาควิชา  
-น.ส.ณัชชลิดา  

5.2.2 จ านวนรอง
ศาสตราจารย์ที่เพ่ิมข้ึน 

n/a 
โครงการ 

2 
คน 

2 
คน 

2 
คน 

2 
คน 

2 
คน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 64 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามเง่ือนไขของ
ระบบบรหิารงานบุคคล 
3) สร้างระบบ Career 
Development  
ให้สอดคล้องกบัระบบ 
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

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

ระดับนานาชาต ิ

 

เหลี่ยมไธสง 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 64 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

5.3.1 จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีน าไปใช้และบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ระบบ 3 
ระบบ 

4 
ระบบ 

5 
ระบบ 

6 
ระบบ 

7 
ระบบ 

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

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

เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.4.1 จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา 
สภาพแวดล้อมของคณะศึกษา 
ศาสตร ์
 
 
 

1 
โครงการ 

3 
โครง
การ 

3 

โครง

การ 

3 

โครง

การ 

3 

โครง

การ 

3 

โครง

การ 

1) ปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลยัสีเขยีวตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ 
Green University 
Ranking 
2) ปรับปรุงมหาวิทยาลยัให้
สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่าง
เต็มพื้นท่ี 
3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของนิสิตในการสร้าง
พฤติกรรมการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
Green University 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(รศ.ดร.สุวัฒน์       
จุลสุวรรณ์) 
- นางสาวณัชชลิดา  
เหลี่ยมไธสง 

- นายอุเทน     
บุญมา 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามประเมินผล 

 

1) ระดับคณะ/หนว่ยงาน  มีการติดตามประเมินผล ดังนี ้

 1.1 คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ระยะกลางโดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษามหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์มหาวิทายลัย  มีการก ากับติดตามประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปี  เพื่อรายงานผลต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 

 1.2  คณ ะ/หน่ วยงาน จั ดท าแผนป ฏิบั ติ ราชการป ระจ าปี   เป็ น การแปลงยุท 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   
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การวิเคราะห์ศักยภาพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม SWOT 
 

จุดแข็ง (Strength : S) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและ
เป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 

1. มีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูที่พัฒนาสมรรถนะความเปน็ครู
และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะฯ 
2. มีหลักสูตรที่หลากหลายและบูรณาการการเรียนการสอน  
เพื่อการบริการวิชาการสูชุ่มชนและสังคม  
3. คณะเป็นสถาบันทีไ่ด้รับการยอมรับในการผลิตครูและพฒันาครูใน
ระดับชาต ิ
4. คณะมีศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวชิาชีพและ
บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม 
5. คณะมีศูนย์กิจการต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาตา่งประเทศของนิสิตและบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
6. มีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลทีไ่ด้รับการยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ 
7. มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและเป็นรปูธรรม  

8. บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มีจิตบริการ (service mind) ใน
การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นิสิต 
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จุดอ่อน (Weakness : W) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดอ่อน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและ
เป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 

1. มีสัดส่วนเงินทุนวิจัยจากภายนอกและงานวิจัยที่เปน็นวัตกรรมที่
สามารถสร้างมูลค่ายังมีจ านวนน้อย 
2. ผลงานวิชาการของบุคลากรมีสัดส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติมีจ านวนน้อย 
3. จ านวนนิสิตระดบับณัฑิตในบางหลักสูตรยงัไม่เปน็ไปตามแผน 

4. ยังขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการของคณะ 

5. ยังขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการของคณะ 
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โอกาส  (Opportunity : O) 
 

ยุทธศาสตร์ โอกาส (Opportunities)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและ
เป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 

1. รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพฒันาประเทศ มี
โครงสร้างพืน้ฐานทีช่ัดเจน ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพในทกุ
ระดับการศึกษา 
2. มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางวิชาชีพและคุณลักษณะ
ของนิสิต โดยองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
3. หน่วยงานตน้สังกัดมนีโยบายให้ผลิตหลักสูตรร่วมผลิตกับสถาบัน
ต่างประเทศ 
4. รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้มกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การสะสมหน่วยกิตและการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้น ซึง่เป็นโอกาส

ทางเลือกที่หลากหลายของผู้เรียน 

5. นโยบายประชารัฐให้ท าหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานเอกชน 
6. นักเรียนมีความสนใจกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

7. สถานการณ์วิกฤตของการเกิด COVID-19 ท าให้ปรับหลักสูตร

และการเรียนการสอนให้เกิดวิถีใหม่ 

8. นิสิตต่างชาติมีความสนใจในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 

9. การเปลี่ยนแปลงของโครงสรา้งประชากรของประเทศไทย สง่ผล
ให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาลดลงตามไปดว้ย โดย
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง และวัยสูงอายุมีเพิ่มขึ้น 
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ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threat : T) 

 

ยุทธศาสตร์ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและ
เป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนและของโลก 
ส่งผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการได้งาน
ท าของบัณฑิต 
2. มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายในการผลิตครูบ่อยครั้ง 

3. สถานการณ์วิกฤตของการเกิด covid-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
รายได้ของผู้ปกครองในการส่งเสริมบุตรในการเรียนการสอน
และการเข้าศึกษาต่อ 
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TOWS MATRIX  EDU MSU. 

 
 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 
1. มีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูที่พัฒนาสมรรถนะความเปน็
ครูและคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะฯ 
2. มีหลักสูตรที่หลากหลายและบูรณาการการเรียนการสอน  
เพื่อการบริการวิชาการสูชุ่มชนและสังคม  
3. คณะเป็นสถาบันทีไ่ด้รับการยอมรับในการผลิตครูและพฒันา
ครูในระดับชาต ิ
4. คณะมีศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวชิาชีพ
และบริการวิชาการสูชุ่มชนและสังคม 
5. คณะมีศูนย์กิจการต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาตา่งประเทศของนิสิตและบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
6. มีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลทีไ่ด้รับการยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ 
7. มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและเป็นรปูธรรม  

8. บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มีจิตบริการ (service mind) 
ในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นิสิต 

จุดอ่อน (W) 
1. มีสัดส่วนเงินทุนวิจัยจากภายนอกและงานวิจัยที่เปน็นวัตกรรม
ที่สามารถสร้างมูลคา่ยังมีจ านวนน้อย 
2. ผลงานวิชาการของบุคลากรมีสัดส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย 
3. จ านวนนิสิตระดบับณัฑิตในบางหลักสูตรยงัไม่เปน็ไปตามแผน 

4. ยังขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการของคณะ 

5. ยังขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการของคณะ 

 

โอกาส (O) 
1. รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพฒันา
ประเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานทีช่ดัเจน ผลิตและ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพในทุกระดบัการศึกษา 

SO 
ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส (กลยทุธ์เชิงรุก) 

1. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสะสมการเรียนสอน 
2. การขยายเครือข่ายการร่วมมือทั้งในและตา่งประเทศ 

WO 
ใช้จุดอ่อนร่วมกับโอกาส (กลยทุธ์เชิงแก้ไข) 

1. จัดสรรงบประมาณในการเพิม่ประสิทธิภาพให้เครือข่ายเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมสนับสนนุและเพิ่มช่องทาง รวมถึงการเชิญวทิยากรพา

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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2. มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะของนิสิต โดยองค์กรวิชาชีพที่
เก่ียวข้อง  
3. หน่วยงานตน้สังกัดมนีโยบายให้ผลิตหลักสูตรร่วม
ผลิตกับสถาบนัต่างประเทศ 
4. รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้มกีารเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  

การสะสมหน่วยกิตและการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้น 

ซึ่งเป็นโอกาสทางเลือกที่หลากหลายของผู้เรียน 

5. นโยบายประชารัฐให้ท าหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน 
6. นักเรียนมีความสนใจกับหลักสูตรในระดับ

ปริญญาตร ี

7. สถานการณ์วิกฤตของการเกิด COVID-19 ท าให้

ปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เกิดวิถีใหม่ 

8. นิสิตต่างชาติมีความสนใจในระดับบัณฑิตศึกษา

ของคณะ 

9. การเปลี่ยนแปลงของโครงสรา้งประชากรของ
ประเทศไทย ส่งผลให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาลดลงตามไปด้วย โดยวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง และวัยสงูอายุมีเพิ่มขึ้น 

3. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในทุกด้าน 
4. มีฐานข้อมูลออนไลน์ที่จ าเป็นในการสนับสนนุ 

การบริหารจัดการของคณะ 
5. เพิ่มห้องเรียนที่ตอบสนองการเรียนรู้แบบใหม่  

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน ์
6. Smart teacher 
7. เพิ่มหรือขยายช่องทางหลักสูตรร่วมกับหน่วยงาน 

การศึกษาภายนอก หรือเอกชน 
8. กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผ่านศูนยฝ์ึก  

กิจกรรมนอกหลักสูตร/เสริมหลักสูตร (จิตอาษา) 

ท าวิจัย 
3. ส่งเสริมทักษะด้านภาษา และการมีรางวัลจงูใจในการตีพิมพ์
ผลงาน 
4. มีหลักสูตรก็ท าให้มีเงินเพิ่ม 
5. พัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากร อบรมทักษะต่าง ๆ  
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อุปสรรค (T) 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียนและของโลก สง่ผลต่อการศึกษาต่อของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการได้งานท าของ
บัณฑิต 
2. มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายในการผลิตครู
บ่อยครั้ง 

3. สถานการณ์วิกฤตของการเกิด covid-19 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ รายได้ของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมบุตรในการเรียนการสอนและการเข้า
ศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 

ST 
ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค (กลยทุธ์เชิงป้องกัน) 

1. พัฒนานิสิตให้มีความโดดเด่นทั้งทางวชิาชีพ เทคโนโลยี 
ทักษะด้านอารมณ์ที่ส าคัญ โดดเด่นทุกด้าน 
2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการเรียนการสอนให้มากข้ึน  
ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ (เปลี่ยนวิธีการเรียนการ
สอนให้เข้าถึงผู้เรียนมากข้ึน)  
3. พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นและตอบสนองความ
ต้องการของตลาด 
4. ปรับวิธีการรับนสิิตในชว่งรอบแรก (คือการรับตรง) เพื่อให้ได้
นิสิตก่อนมหาลัยอ่ืน 
5. มีการประชาสัมพันธ์กับนิสิตปัจจุบนัให้ศึกษาต่อในระดับ
ปรญิญาโท เพื่อเก็บหน่วยกิตในเวลาเรียนเพื่อเรียน ป.โท  

WT 
แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค (กลยุทธ์เชิงรับ) 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนและพัฒนาทักษะด้าน ๆ ให้กับ 
บุคลากรและนิสิต 

2. สร้างแรงจูงใจ เสริมแรงโดยให้รางวัลจงูใจ 
3. ปรับปรุงแก้ไขให้ปัญหาลดลง 
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คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565 – 2569 
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ตารางความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 

 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2565 - 2569 
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 13 

 (พ.ศ. 2565 -2569) 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 

ประจ าปี 2565 - 2569 

ยุทศศาสตร์ 3) การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า

เทียมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ 1) การเสริมสรา้งและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

แนวทาง 1 การพัฒนาศักยภาพ

คนทุกกลุ่มวัยให้มีทกัษะและ

ความรู้ความสามารถ 

แนวทาง 2 การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและพัฒนา

ก าลังคน  การวิจยั  และนวัตกรรม 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.2 

สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

ที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน 

เป้าหมายที่ 2.3 การวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต

บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัด

เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั

ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน

ของชาติและสากล 

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ

(อาเซียน) ทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทักษะด้านวิชาชีพ  

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต 

เป้าประสงค์ 1.5 ผลิตบัณฑิตให้มี

ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี ด้านภาษาอาเซียน ดา้น

วิศวกรรม และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับ

ความต้องการของสังคมโลก 

เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนทกุช่วงวยั 
เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถและทักษะรองรับความ
ต้องการของสถานประกอบการสังคม
และประเทศ 
เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาระบบการเรียน

การสอนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และทักษะเพือ่อนาคต 

เป้าประสงค์ 1.4 พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มี

คุณภาพ และมาตรฐานและส่งเสริม

ความเป็นอัจฉรยิะภาพด้านวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
และมาตรฐานตรงกับความต้องการของ 
ระดับชาติและเป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที ่
ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตให ้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ใน 
ระดับชาติและนานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและ 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับ 
มีความพร้อมในการแข่งขันและเป็นที ่
ยอมรับระดับชาต ิ
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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 13 

 (พ.ศ. 2565 -2569) 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 

ประจ าปี 2564 - 2568 

   ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ

สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความเป็น

เลิศทางการวิจัย  หรืองาน

สร้างสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะ

ด้าน 

เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ หรือ

สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไป

แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงาน

นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการ

พัฒนา  สังคม  และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง

การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่

สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมี

การท างานเชิงวิชาการร่วมกัน 

(Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัย

กับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยัและ
นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจยั 
นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ
เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าของเอเชีย 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 ให้บรกิารวิชาการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมี

ความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยัและ

นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศให้เกิด

มูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะม ี
ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการ 
วิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที ่
หลากหลาย และวจิัยที่สร้างความ 
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  
เพื่อน าไปสู่ความสามารถเชิงการ 
แข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงาน 
การวิจยัและบทความทางวิชาการสู ่
ระดับชาติและนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้บริการวิชาการ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาค 
การศกึษาและสงัคม 
เป้าประสงค์ท่ี 3 คณะมกีารส่งเสรมิ 
การบรกิารวิชาการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของทอ้งถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 
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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 13 

 (พ.ศ. 2565 -2569) 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 

ประจ าปี 2564 - 2568 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพ

คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู ้

เป้าหมาย 2.1 ผูเ้รียนมีทกัษะและ

คุณลักษณะพืน้ฐานของพลเมือง

ไทย และทกัษะและคุณลกัษณะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

เป้าหมาย 2.3 สถานศกึษาทกุ

ระดับการศึกษาสามารถจัด

กจิกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรไดอ้ย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย 2.4  แหล่งเรียนรู ้ สื่อ

ต าราเรียน  นวัตกรรม และสือ่การ

เรียนรูม้ีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่

จ ากัดเวลาและสถานที ่

เป้าหมาย 2.7 ครู อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิตบณัฑิต

ท่ีมีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอน

ในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและ

สากล 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 หลักสูตรได้รับการ

รับรองเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคณุภาพ

และมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

(TOR) หลักสูตร  วิชาชีพได้รับการ

รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/

นานาชาต ิ สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้งานและการ

เปลี่ยนแปลงของ 

สังคมโลก 

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ

(อาเซียน) ทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ และทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคลอ้ง

กับอัตลกัษณ์นิสติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับ

ความต้องการของสังคมโลก 

เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนทกุช่วงวยั 
เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถและทักษะรองรับความ
ต้องการของสถานประกอบการสังคม
และประเทศ 
เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาระบบการเรียน

การสอนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และทักษะเพือ่อนาคต 

เป้าประสงค์ 1.4 พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มี

คุณภาพ และมาตรฐานและส่งเสริม

ความเป็นอัจฉรยิะภาพด้านวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
และมาตรฐานตรงกับความต้องการของ 
ระดับชาติและเป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที ่
ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตให ้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ใน 
ระดับชาติและนานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและ 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับ 
มีความพร้อมในการแข่งขันและเป็นที ่
ยอมรับระดับชาต ิ
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ประจ าปี 2564 - 2568 

 ยุทธศาสตร์ 6) การเพิ่ม

ประสิทธภิาพการบริหารจดัการใน

ภาครัฐและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

แนวทาง 1 ปรับปรุงโครงสร้าง 

บทบาท ภารกจิ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส   

ความเสมอภาค  และความเท่า

เทียมทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ 2.1 ผู้เรียนทุกคน 

ได้รับโอกาสและความเสมอภาคใน

การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่ง

การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่

สังคม 

เป้าประสงค์ 3.1 มีสถาบันการ

พัฒนาและการดูแลผู้สูงวัยแบบ

ครบวงจร 

เป้าประสงค์ 3.3 มีสถาบันการ

เรียนรู ้

ตามช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ

บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 

และยกระดบัการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมี

ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมี

ความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพื่อ

ความเป็นมหาวิทยาลัยอจัฉริยะ      เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลให้มคีวามคล่องตัว รวดเร็วใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการท างาน 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลให้
มีความคล่องตัว รวดเร็วใช้เทคโนโลยี
เพิ่มมากขึ้นในการท างาน 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 สร้างมหาวิทยาลัย
ให้เป็น Smart University รองรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธภิาพ 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
และการยอมรับในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้บริการวิชาการ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาค 
การศกึษาและสงัคม 
เป้าประสงค์ท่ี 3 คณะมกีารส่งเสรมิ 
การบรกิารวิชาการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของทอ้งถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 
ยกระดับการบริหารจัดการ ได ้
มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการ 
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการ 
บริหารงานบุคคลและส่งเสริมการ 
พัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อการจัดการที่ม ี
ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะมีการส่งเสริม 
และพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่

เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

เป้าหมาย 2.3 ระบบข้อมูล 

รายบุคคลและสารสนเทศทางการ

ศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน เพือ่การวางแผน   

การบริหารจัดการ การติดตาม  

ประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6) สง่เสริมภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลยัให้ได้รบัการ

ยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย

ในระดับสากล 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลยั

มี 

โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพใน

การรองรับความเป็นนานาชาติ        

   เป้าประสงค์ 6.3 ส่งเสริมให้มีการ

จัดสภาวะแวดล้อม  ระบบการสื่อสาร 

เอกสาร  และสิ่งอ านวยความสะดวก

ของมหาวิทยาลยัให้เป็นสากล               

เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัยและสร้างนวัตกรรมตาม

มาตรฐานสากล 

 

 ยุทธศาสตร์ 8) วิทยาศาสตร์ เท

คโนลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทาง 1 เร่งส่งเสริมให้เกิด

สังคมนวัตกรรม และผลักดัน

งานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน ์

แนวทาง 2 พัฒนาสภาวะ

แวดล้อมของการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจยั   

และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและ

พัฒนาก าลังคน  การวิจัย  และ

นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.3 การวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยั

และสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมที่สรา้ง

คุณค่าและมูลค่าเพิม่ให้กับชุมชน

และสังคม 

เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความเป็น

เลิศทางการวิจัย  หรืองาน

สร้างสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะ

ด้าน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยัและ
นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจยั 
นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ
เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าของเอเชีย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยัและ

นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศให้เกิด

มูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะม ี
ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการ 
วิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที ่
หลากหลาย และวจิัยที่สร้างความ 
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  
เพื่อน าไปสู่ความสามารถเชิงการ 
แข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงาน 
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   เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงานวจิัย

หรือ 

งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่

สามารถน าไปแก้ปัญหาของชุมชน

และสังคม 

เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงาน

นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการ

พัฒนา  สังคม  และประเทศ 

 การวิจยัและบทความทางวิชาการสู ่
ระดับชาติและนานาชาต ิ
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ผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์   รองคณบดี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  โฉมยา   รองคณบดี 

 อาจารย์ ดร.อารยา  ปิยะกุล      รองคณบดี 

 นายจุล  ใหม่คามิ        หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 

 คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565 - 2569 

  
 

 

ผู้จัดท า 
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