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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 

ความน า 

 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มีภำรกิจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย  

กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีภำรกิจในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกร 

มนุษย์ให้มีคุณภำพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง  
กำรเป็นที่พ่ึงของสังคม  กำรวิจัยพัฒนำ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองได้ ดังนั้น ในแผนกลยุทธ์ 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2566 - 2570  คณะศึกษำศำสตร์มียุทธศำสตร์ส ำคัญ 
ที่จะด ำเนินกำร 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของ 
ระดับชำติและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 2) ผลิตงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและระดับนำนำชำติ  
3) บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน องค์กร และบุคคล 4) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
ให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีควำมสัมพันธ์กับยุทธศำสตร์ชำติ และ 
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมดังรำยละเอียดที่จะน ำเสนอต่อไป 
 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานภายนอก 

 คณะศึกษำศำสตร์ได้มีกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงนโยบำยของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ

บริบทที่เป็นพันธกิจของมหวิทยำลัยและคณะศึกษำศำสตร์ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำของคณะศึกษำศำสตร์

สอดคล้องกับกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและของประเทศ ดังนี้ 

 1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

   1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

    “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำ 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

   1.2 วัตถุประสงค์ 

    1.2.1 ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน 

    1.2.2 ถำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสูกำรปฏิบัติในแตละชวงเวลำอยำงตอเนื่องและ 

มีกำรบูรณำกำร 

    1.2.3 สรำงควำมเขำใจถึงอนำคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดกำรรวมพลัง 

ของทุกภำคสวน ทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำสังคม และประชำชน 
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   1.3 ยุทธศาสตร์ 

    1.3.1 ยุทธศำสตรดำนควำมมั่นคง 

     1.3.2 ยุทธศำสตรดำนกำรสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขัน 

    1.3.3 ยุทธศำสตรดำนกำรพัฒนำและเสริมสรำงศักยภำพคน 

    1.3.4 ยุทธศำสตรดำนกำรสรำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเทำเทียมกันทำงสังคม 

    1.3.5 ยุทธศำสตรดำนกำรสรำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     1.3.6 ยุทธศำสตรดำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   2. แผนการปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน (สรุปประเด็นทางการศึกษา) เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แผนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ (ท่ีมา : การประชุม “สานพลังการศึกษาเพ่ือปฏิรูปการศึกษาประเทศ” วันที่ 4 

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

    2.1 ด้ำนกำรเมือง   

     1) สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองไทยที่ดี 

     2) สร้ำงจิตส ำนักในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลงเมืองของโลกท่ีดี 

    2.2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร 

     1) ส่งเสริม/พัฒนำกำรเป็นโรงเรียนต้นแบบ (กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) 

    2.3 ด้ำนกฎหมำย 

     1) ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น Start up รุ่นเยำว์ 

     2) จัดตั้งสถำบันกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำง  ขนำดย่อม  

และสตำร์ทอัพ 

    2.4 ด้ำนยุติธรรม  

     1) ไม่มีประเด็นกำรศึกษำที่สอดคล้องด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

    2.5 ด้ำนเศรษฐกิจ 

     1) พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

     2) กำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพหลักสูตร (ทุกระดับ) 

     3) พัฒนำหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอำชีวต้นแบบ โครงกำรทวิภำคี (พัฒนำบุคลำกร 

และผู้เรียน หลักสูตรอำชีวศึกษำ) 

     4) พัฒนำบุคลำกร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษำ 

     5) ผู้สอนและผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม และท ำกำรวิจัย  

(ทุกระดับ) 

     6) พัฒนำกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 
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    2.6 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     1) ส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรป่ำไม้   

และสัตว์ป่ำ     

     2) ส่งเสริมโครงกำร Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/ สถำนศึกษำ (ทุกระดับสถำบัน)  

     3) พัฒนำหลักสูตร (ควำมรู้ ทักษะ)  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง

ภูมิอำกำศให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 

    2.7 ด้ำนสำธำรณสุข 

     1) ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียนในทุกระดับและ 

ทุกภำคส่วน (สอดคล้องกับประเด็นด้ำนสังคม) 

     2) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย  และลดกำรละเมิดสิทธิ 

ทำงสื่อสังคม (ทำงกำรแพทย์) 

     3) กำรเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุมศึกษำ (สำยกำรแพทย์) 

     4) สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีแหล่งฝึก (ส ำหรับสำยกำรแพทย์)  ที่มีมำตรฐำน 

     5) ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในกำรพัฒนำ

กำย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้ำสู่เด็กวัยเรียน (สอดคล้องกับประเด็นด้ำนสังคม)   

    2.8 ด้ำนสำธำรณสุข มวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

     1) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน  ในทุกระดับ  และ

ทุกภำคส่วน (ทุกระดับชั้น) 

     2) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย  รู้เท่ำทันสื่อ และลดกำร

ละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม (ทำงกำรแพทย์) + (ทุกระดับชั้น) 

    2.9 ด้ำนสังคม 

     1) ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน  ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ

ตำมกำรศึกษำภำคบังคับ 

      1.1) กำรส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     2) ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน  ในทุกระดับ และ 

ทุกภำคส่วน 

      2.1) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย  และลดกำรละเมิดสิทธิ

ทำงสื่อสังคม  และมีกำรค ำนึงถึงในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค 

     3) ส่งเสริมระบบกำรพัฒนำหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย ในกำรพัฒนำ 

กำย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้ำสู่เด็กวัยเรียน  และพัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน 
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     4) ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญำ  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม 

     5) ผู้เรียนมีจิตส ำนึกรักบ้ำนเกิดในท้องถิ่น 

     6) ผู้เรียนมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต 

    7) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรท ำวิจัย  

    2.10 ด้ำนพลังงำน 

    2.11 ด้ำนป้องกันกำรทุจริตฯ 

     1) ส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำไปใช้ในกำร

ด ำเนินชีวิต 

     2) สร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำทุกระดับ ให้รังเกียจกำร

ทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของกำรทุจริตคอรัปชัน  

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้จัดท ำแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 -2564)  ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  สู่กำรปฏิบัติ

อย่ำงเป็นรูปธรรม  ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบ

ยุทธศำสตร์ของชำติระยะ  20 ปี เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็น

ประเทศที่พัฒนำแล้ว  มีควำมมั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยื่น  ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  จำกกำร

ประเมินสถำนะของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำประเทศในระยะ

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยโดยรวม และยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

   3.1 วัตถุประสงค์ 

    3.1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้  

อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีสุขภำวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่ำนิยมที่ดี  มีรำยได้เพียงพอ 

ต่อกำรด ำรงชีวิต  มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน และมีควำม  

เป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคม  ตลอดจนสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในสังคม  

สูงวัย 

    3.1.2 เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้ำงที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภำพ แข่งขันได้  ยั่งยืน   

มีควำมมั่นคงทำงพลังงำน  มีกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค  มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและครอบคลุม   

มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มำตรฐำนสำกล  รวมทั้งมีกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและยกระดับควำมเจริญในภำคส่วนต่ำง ๆ 

ด้วยกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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    3.1.3 เพ่ือรักษำทุนธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุลของระบบนิเวศและ

สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    3.1.4 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงภำยในประเทศ  ป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยคุกคำม 

ข้ำมชำติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส ำคัญของควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประเทศภำยใต้กรอบต่ำง ๆ   

ในระดับอนุภำค ภูมิภำค และโลก 

    3.1.5 เพ่ือให้มีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรในลักษณะเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่ยึดหน้ำที่

และพ้ืนที่รวมทั้งมีกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นมำกขึ้น  ท ำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพสูงขึ้น สำมำรถให้บริกำร

ประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพ  ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปรำศจำกคอรัปชั่น  

   3.2 เป้าหมายรวม 

    3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

    3.2.2 ควำมเหลื่อมล ้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 

    3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

    3.2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  มีควำมมั่นคงด้ำนอำหำร พลังงำน และน ้ำ 

    3.2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี  

และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย 

    3.2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 

   3.3 ยุทธศาสตร์ 

    3.3.1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

    3.3.2 ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล ้ำในสังคม 

    3.3.3 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

    3.3.4 ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

    3.3.5 ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 

    3.3.6 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ในภำครัฐและธรรมำภิบำล 

ในสังคมไทย 

    3.3.7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

    3.3.8 ยุทธศำสตร์วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

    3.3.9 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

    3.3.10 ยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค 
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 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  

   แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นกำรวำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำง 

กำรจัดกำรศึกษำของประเทศในกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็ม  

ตำมศักยภำพ สำมำรถแสวงหำควำมรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อ งตลอดชีวิต โดยได้รับอนุมัติ 

จำกคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนำคม 2560 

   4.1 วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ 

มีประสิทธิภำพ เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 

ตลอดจนเพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือ

ผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน ำประเทศไทย

ก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล ้ำภำยในประเทศลดลง 

   4.2 วิสัยทัศน์ 

    “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต 

อย่ำงเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

   4.3 ยุทธศาสตร์ 

    4.3.1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

    4.3.2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  

ในกำรแข่งขันของประเทศ 

    4.3.3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

    4.3.4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

    4.3.5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    4.3.6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

   4.4 เป้าหมาย 

    4.4.1 กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ (Access) 

    4.4.2 ควำมเท่ำเทียม (Equity) 

    4.4.3 คุณภำพ (Quality) 

    4.4.4 ประสิทธิภำพ (Efficiency) 

   4.4.5 กำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
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 5. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 

  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้น ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 

มุ่งเน้นกำรพัฒนำนโยบำยส ำหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงที่มี

ข้อมูลสนับสนุน (Evidence – based Policy) โดบก ำหนดเป้ำหมำยหลักและทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ 

(Strategic Objectives) รวมถึงประเด็นส ำคัญ (Key Issues) ในกำรพัฒนำอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้นควำมต้องกำรของผู้ใช้ประโยชน์เป็นส ำคัญ (Demand – driven) เพ่ือเป็นกรอบทิศ

ทำงกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยก ำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 

  “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษท่ี 21 พัฒนำเศรษฐกิจที่กระจำยโอกำส อย่ำงทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งท ำงำนนวัตกรรมระดับแนวหน้ำในสำกล น ำพำประเทศไทยสู่

ประเทศที่พัฒนำแล้ว” 

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

ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 

  วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 

   ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ :  

1. มหำวิทยำลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยกำรจัดล ำดับของ Times Higher Education Asia  
University Rankings อันดับที่ 100+ ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

2. มหำวิทยำลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยกำรจัดล ำดับของ Scimago Institutions Rankings  
อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

3. มหำวิทยำลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยกำรจัดล ำดับของ The QS ASIA University  
Ranking อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

4. มหำวิทยำลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยกำรจัดล ำดับของ Times Higher Education  
University Impact Rankings (SDGs) อันดับที่ 300 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

5. มหำวิทยำลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยกำรจัดล ำดับของ Round University Ranking  
(RUR) ไม่เกินอันดับ 500 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

6. มหำวิทยำลัยมีคะแนนผลกำรประเมินตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality  
Award : TQA) ไม่น้อยกว่ำ 350 คะแนน 
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 ยุทธศาสตร์ :  

  ยุทธศำสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำรของสังคมโลก 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3  ให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรมและ 
ภำคประชำสังคม 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสำนให้มีควำมโดดเด่นระดับนำนำชำติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5  บริหำรองค์กรเพ่ือควำมเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ 
     

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 1. ข้อมูลพื้นฐาน 

  1.1 ข้อมูลหลักสูตรและจ านวนนิสิตทุกระดับ 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2565  

                        (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565) 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต รวม 

 ปกติ พิเศษ 

1. ระดับปริญญาตรี    

1.1   กศ.บ. กำรศึกษำปฐมวัย 273  273 

1.2   กศ.บ. คณิตศำสตร์ 442  442 

1.3   วท.บ. จิตวิทยำ 220 7 227 

1.4   กศ.บ. เทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 336  336 

1.5   กศ.บ. ภำษำไทย 342  342 

1.6   กศ.บ. ภำษำอังกฤษ 274  274 

1.7   กศ.บ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป 441  441 

1.8   กศ.บ. สังคมศึกษำ 289  289 

1.9   วท.บ. วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 342 3 345 

รวม 2,959 10 2,969 

2. ระดับปริญญาโท    

2.1  กศ.ม. กำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ 1 183 184 

2.2  กศ.ม. หลักสูตรและกำรสอน 100 161 261 

2.3  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ 3 26 29 
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ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต รวม 

 ปกติ พิเศษ 

2.4  กศ.ม. จิตวิทยำ 3 22 25 

2.5  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 1 23 24 

2.6  วท.ม. วิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 14 7 21 

2.7  กศ.ม. กำรสอนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 77  77 

2.8 กศ.ม. กำรวัดผลและประกันคุณภำพกำรศึกษำ    

2.9 กศ.ม. กำรศึกษำปฐมวัย 6 20 26 

รวม 205 442 647 

3.ระดับปริญญาเอก    

3.1  กศ.ด. กำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ 101  101 

3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 9 7 16 

3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลกำรศึกษำ 8 19 27 

3.4  ปร.ด. หลักสูตรและกำรสอน 69 16 85 

3.5  ปร.ด. จิตวิทยำ 6 15 21 

3.6  ปร.ด. วิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 34 2 36 

3.7  กศ.ด. กำรนิเทศกำรศึกษำ 5  5 

รวม 232 59 291 

       รวมทั้งสิ้น 3,907 
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  1.2 ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 

จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 

จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม

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

1 หลักสูตรและกำรสอน 1 1 1 8 11 2 2 1 1 2 30 

2 กำรบริหำรกำรศึกษำ 1  1  1 2  1   6 

3 วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ  1 1 3 4 1   1  11 

4 วิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรกีฬำ  1  5 3     1 10 

5 เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ    3 5 1   2  11 

6 จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว    7 1 2   1 1 12 

 รวม 2 3 3 26 25 8 2 2 5 4 80 

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 

 * สัดส่วนอำจำรย์ ป.เอก จ ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50  

 * สัดส่วนอำจำรย์ที่มีต ำแหนง่ทำงวิชำกำร จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 

 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้ำรำชกำร 2 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 23 

พนักงำนรำชกำร 1 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 14 

รวม 40 

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 
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  1.3 จ านวนงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2566 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 

งบประมาณ                 

รายจ่ายเงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 35,899,330 67,682,300 

1. งบบุคลากร 7,659,490 2,751,300 

   1.1 เงินเดือน  6,736,690  

   1.2 ค่ำจ้ำงชั่วครำว 636,600 2,751,300 

   1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 286,800  

2. งบด าเนินงาน - 17,024,100 

   2.1 ค่ำตอบแทน - 12,251,500 

   2.2 ค่ำใช้สอย - 2,727,600 

   2.3 ค่ำวัสด ุ - 1,970,000 

   2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค - 75,000 

3. งบลงทุน - 18,074,400 

   3.1 ค่ำครุภัณฑ์ - 2,907,800 

   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง - 15,166,600 

4. งบเงินอุดหนุน 28,239,840 24,544,700 

   4.1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 27,675,540 13,664,100 

        4.1.1 พนักงำนมหำวิทยำลัย 27,675,540 12,368,100 

        4.1.2 ผู้เชี่ยวชำญ  1,296,000 

   4.2 กำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและภำรกิจหน่วยงำน  10,880,600 

   4.3 วัสดุกำรศึกษำ 564,300  

5. งบรายจ่ายอ่ืน - 5,287,800 

   5.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ - 150,000 

   5.2 เงินส ำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วน - 1,631,400 

   5.3 เงินส ำรองรักษำฐำนะทำงกำรเงิน - 3,265,000 

   5.3 รำยจ่ำยอื่นๆ - 241,400 

* หมายเหตุ งบบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 61.01 ของงบประมาณทั้งหมด 
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 2. ข้อมูลผลการด าเนินการ 

  2.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 

ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การปฏิบัติราชการ 2562 2563 2564 

คะแนนทีไ่ด้ 4.3660 4.0389 4.0373 

คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 

  

          2.2 ผลประเมิน EdPEx 

ผลประเมิน EdPEx ปีการศึกษา 

 2564 

คะแนนที่ได้ 139 

คะแนนเต็ม 1,000 
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ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

 
ปรัชญา 
 กำรศึกษำ คือ ควำมเจริญงอกงำม (Education is growth.) 
 

วิสัยทัศน์ 

 ผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพทำงกำรศึกษำชั้นน าในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 
 
อธิบายวิสัยทัศน์ 

กำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ ควำมเป็นมืออำชีพ มีควำมเชี่ยวชำญตำมศำสตร์สำขำ 
เป็นที่พ่ึงของสังคมได้ และสำมำรถวิจัยพัฒนำในวิชำชีพ สร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ในระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  

2. ผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำในระดับชำติและนำนำชำติ 

3. ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 

4. กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  

 

ค่านิยมองค์กร 
 GROWTH  
 G  =       Goals  กำรมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำน กำรท ำงำนแบบมุ่งเป้ำ 

   KPI  -  ผลลัพธ์ของงำน (Outcome) 

 R   =      Responsibility  ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ควำมโปร่งใส 

   KPI  –  มีระบบกำรท ำงำนเพ่ือส ำเร็จตำมเป้ำหมำย (Process)  

 O   =     Originality  ริเริ่มสร้ำงสรรค์/เป็นต้นแบบ 

    KPI  -  มีควำมคิดริเริ่มในกำรท ำงำน (Output) 
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W   = Wisdom  ปัญญำ กำรสั่งสมองค์ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญพัฒนำวิชำชีพตนเอง 

และพัฒนำสังคม 

KPI – มีคลังควำมรู้/ฐำนข้อมูล/เครือข่ำย/กำรจัดกำรควำมรู้ (Input) 

กระบวนกำรท ำงำน (Process)    

   T   =  Teamwork  กำรท ำงำนเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ควำมเชื่อใจ  

KPI – กระบวนกำรท ำงำน/กำรร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน(Process) 

และผลลัพธ์ของงำน (Outcome) 

            H   =  Happiness องค์กรแห่งควำมสุขควำมสุขในกำรท ำงำน มีสุขภำวะที่ดี (กำย จิตใจ 

    สังคม) มีจิตบริกำรที่ด ี(Service Mind) 

   KPI – ตัวบุคลำกร/ควำมรู้สึกพึงพอใจในกำรท ำงำน (Input)  

และผลกำรปฏิบัติงำน/กำรแสดงออกซ่ึงจิตสำธำรณะ (Output) 

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 

 1. จัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ที่เป็นเลิศใน
ระดับชำติและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลำกรในคณะให้ผลิตงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ 
 3. ด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ  เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน องค์กร และ
บุคคลอย่ำงยั่งยืน 
 4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
สมรรถนะหลัก 
 1. มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ 

2. มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม  

 
เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 “วิชำชีพเป็นหนึ่ง สู่กำรเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 

อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นิสิตกับกำรช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
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เป้าหมายหลักของแผน 
 เชิงคุณภาพ 

1. คณะมีอัตรำนิสิตสอบบรรจุเข้ำรับรำชกำรครูอยู่ใน 5 อันดับแรกของหน่วยงำนผลิตครู 
2. คณะได้รับกำรจัดอันดับกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ อยู่ใน 10  

อันดับแรกของประเทศ 
 เชิงปริมาณ 
  คณะมีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยร้อยละ 80 
 
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลักของแผน 
 เชิงคุณภาพ 

1. คณะมีอัตรำนิสิตสอบบรรจุเข้ำรับรำชกำรครูอยู่ใน 5 อันดับแรกของหน่วยงำนผลิตครู 
2. คณะได้รับกำรจัดอันดับกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ อยู่ใน 10  

อันดับแรกของประเทศ 
 
 เชิงปริมาณ 

 คณะมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนอย่ำงน้อยร้อยละ 80 
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                                                   โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ภำควิชำจิตวิทยำ 

กำรศึกษำและ               

กำรแนะแนว 

ภำควิชำ             

กำรบริหำร

กำรศึกษำ 

ภาควิชา

เทคโนโลยี

และสื่อสาร

การศึกษา 

ภาควิชาวิจัย

และพัฒนำ

การศึกษา 

ภาควิชา

หลักสตูรและ

การสอน 

ภาควิชา

วิทยำศำสตร์

สุขภาพและ

การกีฬา 

ส านักงานเลขานุการ

คณะศึกษำศำสตร ์

กลุ่มงำนบริหำร กลุ่มงำนนโยบำย แผน และคลัง กลุ่มงำนวิชำกำรและพัฒนำนิสติ 
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โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

   

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 

รองคณบด ี

 

รองคณบด ี

หัวหน้ำภำควิชำจิตวิทยำ

กำรศึกษำและกำรแนะแนว 

หัวหน้ำภำควิชำ 

กำรบริหำรกำรศึกษำ 

หัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยี

และสื่อสำรกำรศึกษำ 

หัวหน้ำภำควิชำวจิัย

และพัฒนำกำรศึกษำ 

หัวหน้ำภำควิชำ 

หลักสูตรและกำรสอน 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนกุำร                             
คณะศึกษำศำสตร์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ 

ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 

รองคณบด ี

  

หัวหน้ำภำควิชำ

วิทยำศำสตร์สุขภำพ

และกำรกีฬำ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำย  

แผนและคลัง 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำรและ

พัฒนำนิสิต 

 

รองคณบด ี

- หัวหน้ำงำนบุคคล 

- ผู้ปฏิบัติงำนสำรบรรณและ 

งำนกำรประชุม 

- หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนท่ีและ

แม่บ้ำน 

- หัวหน้ำงำนยำนยนต ์

- หัวหน้ำงำนเลขำนุกำร 

 

- หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

- หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำและกำรพัฒนำระบบ

รำชกำร  

- หัวหน้ำงำนกำรเงินและบญัช ี

- หัวหน้ำงำนพัสด ุ

 

- หัวหน้ำงำนวิชำกำรและบณัฑิตศึกษำ 

- หัวหน้ำงำนส่งเสรมิและพัฒนำนสิิต 

- หัวหน้ำงำนวิเทศสัมพันธ์ 

- หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพหลักสูตร 

- หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบและ

สำรสนเทศ 

- หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษและ

ประชำสมัพันธ์ 

- หัวหน้ำงำนวิจัยและงำนวำรสำร 

- หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร 
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ทิศทางการพัฒนาคณะใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 1 (พ.ศ.2566)  - พัฒนำระบบ ICT ปรับกำรสื่อสำรในองค์กรปรับปรุง

โครงสร้ำงบัณฑติศึกษำ งำนวิจัยมุง่เป้ำ สร้ำงนวัตกรรมเชิงพื้นที่และจัดตั้ง

ศูนย์สรำ้งรำยได้คณะ 

ปีที่ 2 (พ.ศ. 2567) – บริกำรวิชำกำรเชิงรุกนวัตกรรมทำง

กำรศึกษำ Start จัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ       
 

ปีที่ 3 (พ.ศ. 2568)  - Good Practice  

สร้ำงวัฒนธรรมคณุภำพอย่ำงต่อเนื่องใช้ฐำนคิด  

กำรเทียบเคยีงสมรรถนะ 

ปีที่ 4 (พ.ศ. 2569)  - Best Practice 

เผยแพร่นวตักรรมกำรวิจยัสร้ำงวัฒนธรรม

คุณภำพต่อเนื่อง 

ปีที่ 5 (พ.ศ. 2570) – เป็นคณะ 
ช้ันน ำ ได้จัดอันดับด้ำนวิจัยติด 1 ใน 
10 ของประเทศ 
 

กลยุทธ์ส าคัญ 

1. Student Oriented 

2. Empowerment 

3. participation 

4. Knowledge Management 

5. Pool : Alliance : Linkage 
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สรุปจ านวนตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของ 
ระดับชำติและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 

8 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและระดับนำนำชำติ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน องค์กร และ 
บุคคล 

3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริม 
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

10 

รวม 24 

 
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของระดับชำติและเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนำนำชำติ 
 เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ มีระบบกำร 
พัฒนำนิสิต ผลิตและเร่งรัดพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ในระดับชำติ 
และนำนำชำติ 
 ตัวช้ีวัด 
 1.1.1. จ ำนวนหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ (ระดับปริญญำตรี) 
 1.1.2. จ ำนวนหลักสูตรขอรับกำรประเมิน AUNQA 
 1.1.3. ร้อยละกำรมีงำนท ำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี ภำยใน 1 ปี 
 1.1.4. จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนำหลักสูตรให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนคุณวุฒิตรงกับควำมต้องกำรของตลำด และกำรเป็น

ผู้ประกอบกำร  

2) ผลิตและพัฒนำบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะรองรับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

3) พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพ่ืออนำคต 

4) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ Digital Learning (เรียนในระบบ เรียนนอกระบบ ศึกษำ

ตำมอัธยำศัยที่สำมำรถสะสมใน Credit bank ได้ 

5) พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด ทักษะกำรปฏิบัติ ทักษะด้ำนกำรวิจัย 

และกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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6) เปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มี 

functional Competency 

 เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้นิสิตทุกระดับมี 
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติวิชำชีพ เป็นที่ยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ  
          ตัวชี้วัด 
 1.2.1  จ ำนวนนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร กำรฝึกประสบกำรณ์กำรเก็บข้อมูลวิจัย 
กับต่ำงประเทศ 
 1.2.2 จ ำนวนผลงำนวิจัยของนิสิตระดับปริญญำตรีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรในระดับ 
นำนำชำติ 
 1.2.3 ร้อยละผลงำนวิจัยนิสิตบัณฑิตศึกษำได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรในระดับนำนำชำติ 
 1.2.4 ร้อยละของนิสิตที่ผ่ำนกำรประเมินทักษะภำษำอังกฤษ (MSU English Exit – Exam) 
 กลยุทธ์ 

1) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐหรือภำคเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนำนิสิตให้มีควำมพร้อมด้ำนทักษะกำรสื่อสำรด้วย 

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

วำรสำรวิชำกำรท่ีมีมำตรฐำนที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ จำก สกอ  
หรือถูกน ำไปอ้ำงอิง (Citation) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
 เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่หลำกหลำย  
และวิจัยที่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ตลอดทั้งมีกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัยและบทควำมทำง 
วิชำกำรสู่ระดับชำติและนำนำชำติ  
 ตัวช้ีวัด 
 2.1. จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ (Scopus หรือ ISI ) (มมส) 
 2.2. จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ (Eric หรือ ตำมที่ประกำศ  
กพอ.) (อำจำรย์) 
 2.3 จ ำนวนเงินวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท ำวิจัยจำกภำยนอก 
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 กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยวิจัยเฉพำะทำงเพ่ือสร้ำงเอกลักษณ์และควำมโดดเด่นของ
หลักสูตร 

2) ส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัย สู่ศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ (Excellent Center)* 
3) ขยำยเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรและนิสิตมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วำรสำรวิชำกำรท่ีมีมำตรฐำนที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ จำก สกอ  
หรือถูกน ำไปอ้ำงอิง (Citation) 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยทั้งในหรือ 
ต่ำงประเทศ (One Program One Research Network; OPORN) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน องค์กร และบุคคล 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีกำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
และกำรพัฒนำประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 
 3.1 จ ำนวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริกำรวิชำกำรแล้วก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งและ 
พ่ึงพำตนเองได้ 
 3.2 จ ำนวนรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร 
 3.3 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
 กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร(ตรี-โท-เอก)พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
และน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน กลับมำพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุง
รำยวิชำ/หลักสูตร กำรเขียนหนังสือ ต ำรำ และสื่อเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคม 

2) สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน หรือแหล่งทุน

ภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

3) สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและพ่ึงพำตนเองได้ของชุมชนและสังคมตำม

หลักกำรกำรพัฒนำของสหประชำชำติ 

4) ส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรและยกระดับควำมควำมร่วมมือระหว่ำง มหำวิทยำลัยกับชุมชนและ

สังคม 

 5. ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่เน้นกำรสร้ำงรำยได้ให้คณะฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณะมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
  ตัวช้ีวัด 
  4.1.1 ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ EdPEx 

  4.1.2. ผลกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนย่อย 

 กลยุทธ์ 
1) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

จุดเน้นของมหำวิทยำลัย และนโยบำยของชำติ 
2) ก ำหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีควำมสอดคล้องกัน   

เพ่ือให้กำรประเมินหน่วยงำนและบุคคลตำม KPI  มีประสิทธิภำพ 
3) พัฒนำระบบกำรเงินกำรคลังให้มีควำมมั่นคง มีประสิทธิภำพและเอ้ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัย 
 4) จัดท ำแผนเร่งรัดและติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

5) กำรพัฒนำคณะมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศตำมแนวทำง EdPEx 

6) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร (EdPEx) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 7) มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องและกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกร 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2 คณะมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร 
 ตัวช้ีวัด 
 4.2.1 ร้อยละอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 4.2.2 จ ำนวนรองศำสตรำจำรย์ที่เพ่ิมขึ้น 
 4.2.3 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รำงวัลเชิดชูเกียรติ (รำงวัลภำยนอกคณะ) 
 4.2.4 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรในด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน 
 กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์มีวุฒิต ่ำกว่ำปริญญำเอกต้องไปศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์ทุกคนยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเงื่อนไขของระบบ
บริหำรงำนบุคคล 
 3) สร้ำงระบบ Career Development ให้สอดคล้องกับระบบ Career Path* 
 4) ส่งเสริมและพัฒนำควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยชั้นน ำในต่ำงประเทศ ประสำนงำนเพื่อแสวงหำ

ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลำกรและนิสิตระดับต่ำง ๆ กับสถำบันต่ำงประเทศ  
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 5) ส่งเสริมและแสวงหำทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ประชุม สัมมนำต่ำงประเทศ กำรเผยแพร่

ข้อมูลเรื่องทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงำนในหน่วยงำนต่ำงประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกร

และนิสิตไปเสนอผลงำนทำงวิชำกำร และเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำระดับนำนำชำติ 

 6) มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ และควำมก้ำวหน้ำ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 คณะมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 ตัวช้ีวัด 
 4.3.1 จ ำนวนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่น ำไปใช้และบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.3.2 ควำมพึงพอใจของกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
 กลยุทธ์ 

1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล กำรใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร 
ทั้งระบบ 

2) สร้ำงกลไกกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ และประเมินประสิทธิภำพของระบบ
สำรสนเทศ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.4 คณะมีกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
 ตัวช้ีวัด 
 4.4.1 จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
2) สร้ำงควำมตระหนักและชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น  

กำรพัฒนำหลักสูตรมวยไทย กำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทย เป็นต้น 
เป้าประสงค์ที่ 4.5 คณะมีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้ 

 4.5.1 ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อสภำพแวดล้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ 
1) ปรับปรุงพื้นที่คณะศึกษำศำสตร์ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มพ้ืนที่ 
2) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของนิสิตในกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำง 

Green University 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2566 - 2570 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของระดับชำติและเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนำนำชำติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 65 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2566 2567 2568 2569 2570   

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ มีระบบกำรพัฒนำนิสิตให้สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ในระดับชำติและนำนำชำติ 
1.1.1 จ ำนวนหลักสูตรที่ผ่ำน
กำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ 
(ระดับปริญญำตรี) 

- 8 
หลักสูตร 

9 
หลักสูตร 

9 
หลักสูตร 

9 
หลักสูตร 

9 
หลักสูตร 

1) พัฒนำหลักสูตรใหไ้ด้

คุณภำพและมำตรฐำน

คุณวุฒิตรงกับควำมต้องกำร

ของตลำด และกำรเป็น

ผู้ประกอบกำร  

2) ผลิตและพัฒนำบัณฑิตที่

มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ทักษะรองรับควำมต้องกำร

ของผู้ใช้บัณฑิต 

3) พัฒนำระบบกำรเรยีน

กำรสอน กำรเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทักษะเพื่ออนำคต 

4) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

แบบออนไลน์ Digital 

Learning (เรียนในระบบ 

เรียนนอกระบบ ศึกษำตำม

อัธยำศัยที่สำมำรถสะสมใน 

Credit bank ได ้

5) พัฒนำกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนที่เน้นทักษะ

กระบวนกำรคดิ ทักษะกำร

ปฏิบัติ ทักษะด้ำนกำรวิจัย 

และกำรสรำ้งนวัตกรรม

เพื่อให้นิสิตสำมำรถน ำไปใช้

ประโยชนไ์ด้จริง 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(รศ.ดร. ทรงศักดิ์ 
ภูสีอ่อน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำน
หลักสตูร 
- นำงเพ็ญสิริ   
วังหน้ำ 

1.1.2. จ ำนวนหลักสูตรขอรับ
กำรประเมิน AUNQA  
 
 
 
 

- 1 
 

24 
 

24 
 

24 24 - คณบด ี
- รองคณบดี  
(รศ.ดร.ทรงศักดิ์  
ภูสีอ่อน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำน
หลักสตูร 
- นำงเพ็ญสิริ   
วังหน้ำ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 65 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

 2566 2567 2568 2569 2570   

1.1.3 ร้อยละกำรมีงำนท ำ
ของบัณฑิตระดับปริญญำ
ตรี ภำยใน 1 ปี 
 

- 80 85 90 90 95 6) เปลี่ยนกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน แบบ 

Active Learning เพื่อ

พัฒนำผู้เรียนใหม้ี 

functional Competency 

 

 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(รศ.ดร.ทรงศักดิ์  
ภูสีอ่อน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำน
หลักสตูร 
- นำงศุภรภัทร 
กลมดวง) 

1.1.4 จ ำนวนหลักสูตร
ระยะสั้น 

- 1 2 3 4 5 - คณบด ี
- รองคณบดี  
(รศ.ดร.ทรงศักดิ์  
ภูสีอ่อน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำน
หลักสตูร 
- ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำร
วิชำกำรฯ 
- นำงสำวผกำมำศ  
ภูสิงห ์
- นำงเพ็ญสิริ   
วังหน้ำ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้นิสิตทุกระดับมีควำมพร้อมใน 
กำรปฏิบัติวิชำชีพและเป็นที่ยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ 
1.2.1  จ ำนวนนิสิตที่เข้ำร่วม 
กิจกรรมทำงวิชำกำร กำรฝึก 
ประสบกำรณ์กำรเกบ็ข้อมูล 
วิจัยกับต่ำงประเทศ 

2.49 
(89 คน) 

50 60 70 80 90 1) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับภำครัฐหรือ
ภำคเอกชนท้ังในและ
ต่ำงประเทศ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสตูรพัฒนำนสิิตให้มี
ควำมพร้อมด้ำนทักษะกำร
สื่อสำรด้วย 
ภำษำอังกฤษ และ/หรือ

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(ผศ.ดร.จิระพร  
ชะโน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำน
หลักสตูร 
- ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์กิจกำร
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 65 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

 2566 2567 2568 2569 2570   

ภำษำอำเซียน +3 (จีน หรือ 
เกำหลี หรือญี่ปุ่น) (MSU 
English Exit – Exam) 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกรและนสิิตมี
ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรที่มีมำตรฐำน
ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลทีไ่ดร้ับ
กำรยอมรับในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ จำก สกอ  หรือถูก
น ำไปอ้ำงอิง (Citation) 
 

ต่ำงประเทศ 
- นำงสำวเมลินดำ  
ทวยภำ 

1.2.2 จ ำนวนผลงำนวิจัย 
ของนิสิตระดับปรญิญำตร ี
ได้รับกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ในวำรสำรในระดับ 
นำนำชำติ 

 5 10 15 20 25 - คณบด ี
- รองคณบดี  
(ผศ.ดร.จิระพร  
ชะโน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำน
หลักสตูร 
- นำงรุ่งทิพย์   
สิงพร 
- นำงศุภรภัทร  
กลมดวง 

1.2.3 ร้อยละผลงำนวิจัยนสิิต
บัณฑิตศึกษำไดร้ับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรในระดับ
นำนำชำติ 
 

77.65 
(132/170) 

ร้อย
ละ 
10 

ร้อย

ละ 

15 

ร้อย

ละ 

20 

ร้อย

ละ 

25 

ร้อย

ละ 

30 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(ผศ.ดร.จิระพร  
ชะโน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำน
หลักสตูร 
- นำงรุ่งทิพย์   
สิงพร 
- นำงสำววำสินี   
ปรีจ ำรสั 

1.2.4 ร้อยละของนิสิตที่ผำ่น
กำรประเมินทักษะ

ภำษำอังกฤษ (MSU 
English Exit – Exam) 
 

 ร้อย
ละ 
80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ

90 

ร้อย

ละ

95 

- คณบดี 
- รองคณบดี  
(ผศ.ดร.จิระพร   
ชะโน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำนหลักสูตร 
- ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กิจกำรต่ำงประเทศ 
- นำงสำวเมลินดำ  
ทวยภำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ

ด าเนินงาน
ปี 65 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่หลำกหลำย และวิจัยที่สร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ตลอดทั้งมีกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำรสู่ระดับชำติและ 
นำนำชำติ 
2.1. จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ (Scopus หรือ ISI ) 
(มมส) 

13 เรื่อง 30 30 30 30 30 1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีหน่วยวิจัยเฉพำะทำง
เพื่อสร้ำงเอกลักษณ์และ
ควำมโดดเด่นของ
หลักสตูร 
2) ส่งเสริมและพัฒนำ
งำนวิจัย สู่ศูนย์แห่งควำม
เป็นเลิศ (Excellent 
Center)* 
3) ขยำยเครือข่ำยกำร
ท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำน
ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกรและนสิิตมี
ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรที่มี
มำตรฐำนที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลที่ไดร้ับกำร
ยอมรับในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ จำก สกอ  หรือ
ถูกน ำไปอ้ำงอิง (Citation) 
5) ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้คณะ มีกำร 
สร้ำงเครือข่ำยและควำม 
ร่วมมือด้ำนกำร 
วิจัยทั้งในหรือต่ำงประเทศ 
 (One 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(ผศ.ดร.จิระพร ชะโน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำนหลักสูตร 
- นำงรุ่งทิพย์            
สิงพร 

2.2. จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ (Eric หรือ ตำมที่
ประกำศ กพอ.) (อำจำรย์) 

- 10 15 20 25 30 - คณบด ี
- รองคณบดี  
(ผศ.ดร.จิระพร ชะโน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำนหลักสูตร 
- นำงรุ่งทิพย์            
สิงพร 

2.3 จ ำนวนเงินวิจัยที่ได้รับ
กำรสนับสนุนจำกกำรท ำ
วิจัยจำกภำยนอก 

6,286,2
80 บำท 

2,000,000 
บำท 

3,000,000 
บำท 

4,000,000 
บำท 

5,000,000 
บำท 

6,000,000 
บำท 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(ผศ.ดร.จิระพร ชะโน) 
- หัวหน้ำภำควิชำ 
- ประธำนหลักสูตร 
- นำงรุ่งทิพย์            
สิงพร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 65 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Program One  
Research Network;  
OPORN) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน องค์กร และบุคคล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 65 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีกำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และกำรพัฒนำ 
ประเทศ 
3.1 จ ำนวนชุมชนและสังคมที ่
ได้รับบริกำรวิชำกำรแล้ว 
ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งและ 
พึ่งพำตนเองได ้

5 ชุมชน 5 
ชุมชน 

7 
ชุมชน 

9  
ชุมชน 

11 
ชุมชน 

15 
ชุมชน 

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

วิจัยและบริกำร

วิชำกำรกับหน่วยงำน

ภำครัฐ และ

ภำคเอกชน หรือแหล่ง

ทุนภำยนอกในกำร

พัฒนำชุมชนและ

สังคม 

- คณบด ี
-รองคณบดี  
(รศ.ดร.ทรงศักดิ์ 
ภูสีอ่อน) 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำร
วิชำกำรฯ 
-นำงสำวผกำมำศ   
ภูสิงห ์

3.2 จ ำนวนรำยไดจ้ำกกำร 
บริกำรวิชำกำร 

 2 แสน 2.5 แสน 3 แสน 3.5 แสน 4 แสน - คณบด ี
-รองคณบดี  
(รศ.ดร.ทรงศักดิ์ 
ภูสีอ่อน) 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำร
วิชำกำรฯ 
-นำงสำวผกำมำศ   
ภูสิงห ์

3.3 จ ำนวนโครงกำรบริกำร 
วิชำกำร 

 5 
โครงกำร 

6 
โครงกำร 

7 
โครงกำร 

8 
โครงกำร 

9 
โครงกำร 

- คณบด ี
-รองคณบดี  
(รศ.ดร.ทรงศักดิ์ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 65 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

3) สนับสนุนและ

ส่งเสริมกำรพัฒนำ

ควำมเข้มแข็งและ

พึ่งพำตนเองได้ของ

ชุมชนและสังคมตำม

หลักกำรกำรพัฒนำ

ของสหประชำชำต ิ

4) ส่งเสริมศักยภำพ

บุคลำกรและยกระดับ

ควำมควำมร่วมมือ

ระหว่ำง มหำวิทยำลัย

กับชุมชนและสังคม 

5. ส่งเสรมิกำรบริกำร
วิชำกำรที่เน้นกำร
สร้ำงรำยได้ให้คณะฯ 

ภูสีอ่อน) 
-หัวหนำ้ภำควิชำ 
-ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำร
วิชำกำรฯ 
-นำงสำวผกำมำศ   
ภูสิงห ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 65 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณะมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
4.1.1 ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำร
จัดกำรสู่ควำมเป็นเลศิ EdPEx 

ระดับ 5 
(139 
คะแนน) 

150 175 200 250 300 1) พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรตำมแผนกลยุทธ์  
และแผนปฏิบัตริำชกำร 
ให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์จดุเน้นของ
มหำวิทยำลยั และ
นโยบำยของชำต ิ
2) ก ำหนด KPI ระดับ
องค์กร ระดับ
หน่วยงำน ระดับ
บุคคลให้ชัดเจน  
มีควำมสอดคล้องกัน   

- คณบด ี
-รองคณบดี  
(รศ.ดร.มนตรี  
วงษ์สะพำน) 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภำพฯ 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-ประธำนหลักสูตร 
-น.ส.ภัทรำภรณ์   
ชำวนคร 

4.1.2. ผลกำรประเมินกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของ

n/a ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

- คณบด ี
-รองคณบดี  
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 65 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

หน่วยงำนย่อย เพื่อให้กำรประเมิน
หน่วยงำนและบุคคล
ตำม KPI  มี
ประสิทธิภำพ 
3) พัฒนำระบบ
กำรเงินกำรคลังให้มี
ควำมมั่นคง  
มีประสิทธิภำพและ
เอื้อประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย 
4) จัดท ำแผนเร่งรดั
และตดิตำมกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
6) กำรพัฒนำคณะมุ่ง

สู่ควำมเป็นเลิศตำม

แนวทำง EdPEx 

7) พัฒนำระบบ
บริหำรจดักำรแบบ
บูรณำกำร (EdPEx) 
เพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั 
8) มีกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบควบคุม
ภำยในและกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งอย่ำง
ต่อเนื่องและกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกร 
 
 
 

(รศ.ดร.มนตรี  
วงษ์สะพำน) 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภำพฯ 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสำโก 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 65 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 คณะมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร 

4.2.1 ร้อยละอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละ 

57.66 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
62 

ร้อย
ละ 
64 

ร้อย
ละ 
66 

ร้อย
ละ 
68 
 

1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อำจำรย์มี
วุฒิต ่ำกว่ำปริญญำเอก
ต้องไปศึกษำต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อำจำรย์ทุก
คนยื่นขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ตำมเงื่อนไขของระบบ
บริหำรงำนบุคคล 
3) สร้ำงระบบ Career 
Development ให้
สอดคล้องกับระบบ 
Career Path* 
4) ส่งเสริมและพัฒนำ

ควำมร่วมมือกับ

มหำวิทยำลยัชั้นน ำใน

ต่ำงประเทศ 

ประสำนงำนเพื่อ

แสวงหำควำมร่วมมือ

ทำงวิชำกำร กำรวิจัย 

และแลกเปลีย่น

บุคลำกรและนสิิต

ระดับต่ำง ๆ กับ

สถำบันต่ำงประเทศ  

5) ส่งเสริมและ

แสวงหำทุนกำรศึกษำ 

ฝึกอบรม ดูงำน 

ประชุม สมัมนำ

ต่ำงประเทศ กำร

- คณบด ี
-รองคณบดี  
(รศ.ดร.มนตรี  
วงษ์สะพำน) 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภำพฯ 
-หัวหน้ำภำควิชำ 
-น.ส.ณัชชลิดำ  
เหลี่ยมไธสง 

4.2.2 จ ำนวนรองศำสตรำจำรย์ที่
เพ่ิมข้ึน 

2 คน 2 
คน 

2 
คน 

2 
คน 

2 
คน 

2 
คน 

4.2.3 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รำงวัลเชิด
ชูเกียรติ (รำงวัลภำยนอกคณะ) 

 3 
คน 

4 
คน 

5 
คน 

6 
คน 

7 
คน 

4.2.4 ระดับควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรในดำ้นบรรยำกำศกำรท ำงำน 
 

 มำก 
กว่ำ
3.50 

มำก 
กว่ำ
3.50 

มำก 
กว่ำ
3.50 

มำก 
กว่ำ
3.50 

มำก 
กว่ำ
3.50 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 65 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

เผยแพร่ข้อมลูเรื่อง

ทุนกำรศึกษำ 

ฝึกอบรม วิจัยหรือดู

งำนในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ สนับสนุน

และส่งเสรมิให้

บุคลำกรและนสิิตไป

เสนอผลงำนทำง

วิชำกำร และเข้ำร่วม

กำรประชมุสัมมนำ

ระดับนำนำชำต ิ

6) มีระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่เอื้อ
ต่อกำรพัฒนำ และ
ควำมก้ำวหน้ำ 

เป้าประสงค์ที่ 4.3 คณะมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
4.3.1 จ ำนวนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีน ำไปใช้และบริกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3 ระบบ 4 
ระบบ 

5 
ระบบ 

6 
ระบบ 

7 
ระบบ 

8 
ระบบ 

1) พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล กำรใช้
เทคโนโลยีดิจติอล 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลใน
กำรบริหำรจัดกำร 
ทั้งระบบ 

2) สร้ำงกลไกกำร
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศอย่ำงเป็น
ระบบ และประเมิน
ประสิทธิภำพของ
ระบบสำรสนเทศ 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(รศ.ดร.ทรงศักดิ์  
ภูสีอ่อน) 
- รองคณบดี  
(รศ.ดร.มนตรี วงษ์
สะพำน) 
- ผู้ช่วยคณบด ี
(อ.ดร.ชนยุตฏษ์  
ช้ำงเพชร) และ 
(ผศ.ดร.ธนดล   
ภูสีฤทธิ์) 
- ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำร
วิชำกำรฯ 
- นำยอมรศิลป์  

4.3.2 ควำมพึงพอใจของกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศ 

 มำก 
กว่ำ 
3.50 

มำก 
กว่ำ 
3.50 

มำก 
กว่ำ 
3.50 

มำก 
กว่ำ 
3.50 

มำก 
กว่ำ 
3.50 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 65 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

สระทองแมว 
- นำยสมร  
เหล็กกล้ำ 
 

เป้าประสงค์ที่ 4.4 คณะมีกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

4.4.1 จ ำนวนโครงกำรส่งเสรมิอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

3 
โครงกำร 

3 
โครง
กำร 

3 
โครง
กำร 

3 
โครง
กำร 

3 
โครง
กำร 

3 
โครง
กำร 

1) ส่งเสริมสนับสนุน
กำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
2) สร้ำงควำม
ตระหนักและชื่นชม
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม เช่น 
กำรพัฒนำหลักสูตร
มวยไทย กำรแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทย เป็นต้น 

- คณบด ี
- รองคณบดี 
(อำจำรย์ ดร.วัฒน
พงษ์  คงสืบเสำะ) 
- ผู้ช่วยคณบดี  
(อ.ดร.อนุรักษ์ป
ภพ  มีตน) 
- นำยสงวนศักดิ์  
พรรณะ 

เป้าประสงค์ที่ 4.5 คณะมีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้ 
4.5.1 ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อ 
สภำพแวดล้อมในกำรจดักำรเรียน 
กำรสอน 

 มำก
กว่ำ 
3.50 

มำก
กว่ำ 
3.50 

มำก
กว่ำ 
3.50 

มำก
กว่ำ 
3.50 

มำก
กว่ำ 
3.50 

1) ปรับปรุงพื้นที่คณะ
ศึกษำศำสตร ์
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงเต็มพื้นท่ี 
2) ส่งเสริมกำรมสี่วน
ร่วมของนิสิตในกำร
สร้ำงพฤติกรรมกำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
ตำมแนวทำง Green 
University 
 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(รศ.ดร.ทรงศักดิ์  
ภูสีอ่อน) 
- หัวหน้ำภำค 
- ประธำน
หลักสตูร 
- ผู้ช่วยคณบดี 
(ผศ.ดร.อพันตรี  
พูนพุทธำ) 
- นำงศุภรภัทร  
กลมดวง 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามประเมินผล 

 

1) ระดับคณะ/หนว่ยงำน  มีกำรติดตำมประเมินผล ดังนี้ 

 1.1 คณะ/หน่วยงำนจัดท ำแผนกลยุทธ์หรือยุทธศำสตร์ระยะกลำงโดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำ

กำรศึกษำมหำวิทยำลัย  แผนกลยุทธ์มหำวิทำยลัย  มีกำรก ำกับติดตำมประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปี  เพื่อรำยงำนผลต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ/หน่วยงำน 

 1.2  คณ ะ/หน่ วยงำนจั ดท ำแผนป ฏิบั ติ รำชกำรป ระจ ำปี   เป็ น กำรแปลงยุท ธศำสตร์ล งสู่  

กำรปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงำน  และมีจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน

เป็นผู้ลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับอธิกำรบดี กำรก ำกับติดตำมมีกำรรำยงำนผลในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมทุกเดือน  (www.kpi.msu.ac.th) ในกำรประเมินผลมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ประเมินตรวจประเมินคณะ/หน่วยงำนทุกสิ้นปีงบประมำณ 

  1.3 ระดับบุคคล มีกำรจัดท ำแบบข้อตกลงภำระงำนและพฤตกิรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (Term of 

Reference : TOR) โดยมีกำรก ำหนดให้น ำตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำรในระดบัมหำวิทยำลัยหรือในระดับคณะ/

หน่วยงำนมำก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนระดับบุคคล   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การวิเคราะห์ศักยภาพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม SWOT 
 

จุดแข็ง (Strength : S) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและ 
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของระดับชำติและ 
เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของชุมชน องค์กร และบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำร 
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำร 
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. คณะมีศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่พัฒนำสมรรถนะ
ควำมเป็นครูและคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
2. คณะมีหลักสูตรที่หลำกหลำยและบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน  
เพ่ือกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและสังคม  
3. คณะเป็นสถำบันที่ได้รับกำรยอมรับคุณภำพในกำรผลิตครู
และพัฒนำครูในระดับชำติ 
4. คณะมีหน่วยวิจัยนวัตกรรมทำงกำรศึกษำและศูนย์ควำมเป็น
เลิศเพื่อเสริมสร้ำงทักษะทำงวิชำชีพและบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
และสังคม 
5. คณะมีศูนย์กิจกำรต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศของนิสิตและบุคลำกรเพ่ือพัฒนำวิชำชีพ 
6. คณะมีวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรยอมรับทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
7. คณะมีควำมร่วมมือกับสมำคมศิษย์เก่ำที่มีควำมเข้มแข็ง

อย่ำงเป็นรูปธรรม 

8. คณะมีบุคลำกรคณะศึกษำศำสตร์มีจิตบริกำร (service 

mind) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรแก่นิสิต 

9. คณะมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำใน

เขตพ้ืนที่ 
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จุดอ่อน (Weakness : W) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดอ่อน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและ 
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของระดับชำติและ 
เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของชุมชน องค์กร และบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำร 
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำร 
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. คณะมีสัดส่วนเงินทุนวิจัยจำกภำยนอกและงำนวิจัยที่เป็น
นวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำยังมีจ ำนวนน้อย 
2. คณะมีผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรและนิสิตมีสัดส่วนกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำติมีจ ำนวนน้อย 
3. คณะมีจ ำนวนกำรรับและกำรส ำเร็จกำรศึกษำนิสิตระดับ

บัณฑิตไม่เป็นไปตำมแผน 

4. คณะยังขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำร

บริหำรจัดกำรของคณะ 

5. คณะมีกำรบริกำรวิชำกำรที่สร้ำงรำยได้ยังมีจ ำนวนน้อย 
 

 
 
 



37 
 

 

 

โอกาส  (Opportunity : O) 
 

ยุทธศาสตร์ โอกาส (Opportunities)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและ 
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของระดับชำติและ 
เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของชุมชน องค์กร และบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำร 
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำร 
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1. กฎหมำยระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรกำรผลิตครูที่มีควำม
ยืดหยุ่น 
2. กำรประเมินวิทยฐำนะครู (หำรำยละเอียดมำเพ่ิม) 
3. รัฐบำลมีนโยบำยก ำหนดให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

กำรสะสมหน่วยกิตและกำรเพ่ิมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเป็น

โอกำสทำงเลือกที่หลำกหลำยของผู้เรียน 

4. นโยบำยของรัฐมีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตร Sand 

box 

5. สถำนกำรณ์วิกฤตของกำรเกิด COVID-19 ท ำให้ปรับ

หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนให้เกิดวิถีใหม่  
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ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threat : T) 

 

ยุทธศาสตร์ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและ 
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของระดับชำติและ 
เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของชุมชน องค์กร และบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำร 
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำร 
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1. สภำวะเศรษฐกิจของประเทศอำเซียนและของโลก ส่งผลต่อ
กำรศึกษำต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 
2. มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยในกำรผลิตและพัฒนำครู 
3. สถำนกำรณ์วิกฤตของโรคระบำด ส่งผลต่อเศรษฐกิจ รำยได้
ของผู้ปกครองในกำรส่งเสริมบุตรในกำรเรียนกำรสอนและกำร
เข้ำศึกษำต่อ 

 

 

 



39 
 

 

 

TOWS MATRIX  EDU MSU. 

 
 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 
1. คณะมีศูนย์ฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพครูที่พัฒนำสมรรถนะควำม
เป็นครูและคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของคณะฯ 
2. คณะมีหลักสูตรที่หลำกหลำยและบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน  
เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรสูชุ่มชนและสังคม  
3. คณะเป็นสถำบันทีไ่ด้รับกำรยอมรับคุณภำพในกำรผลติครูและ
พัฒนำครูในระดับชำต ิ
4. คณะมีหน่วยวิจัยนวัตกรรมทำงกำรศึกษำและศูนย์ควำมเป็น
เลิศเพื่อเสริมสร้ำงทักษะทำงวิชำชีพและบริกำรวชิำกำรสูชุ่มชน
และสังคม 
5. คณะมีศูนย์กิจกำรต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำตำ่งประเทศของนิสิตและบุคลำกรเพื่อพัฒนำวิชำชีพ 
6. คณะมีวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรยอมรับทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
7. คณะมีควำมร่วมมือกับสมำคมศิษย์เก่ำที่มีควำมเข้มแข็งอย่ำง

เป็นรูปธรรม 

8. คณะมีบุคลำกรคณะศึกษำศำสตร์มีจิตบริกำร (service 

mind) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรแก่นิสิต 

9. คณะมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงดำ้นกำรจัดกำรศึกษำในเขต

พื้นที ่

จุดอ่อน (W) 

1. คณะมีสัดส่วนเงินทุนวิจัยจำกภำยนอกและงำนวิจัยที่เป็น
นวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำยังมีจ ำนวนน้อย 
2. คณะมีผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรและนิสิตมีสัดส่วนกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำติมีจ ำนวนน้อย 
3. คณะมีจ ำนวนกำรรับและกำรส ำเร็จกำรศึกษำนิสิตระดับ

บัณฑิตไม่เป็นไปตำมแผน 

4. คณะยังขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำร

บริหำรจัดกำรของคณะ 

5. คณะมีกำรบริกำรวิชำกำรที่สร้ำงรำยได้ยังมีจ ำนวนน้อย 
 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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โอกาส (O) 

1. กฎหมำยระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรกำรผลิตครู
ที่มีควำมยืดหยุ่น 
2. กำรประเมินวิทยฐำนะครู (หำรำยละเอียดมำ
เพ่ิม) 
3. รัฐบำลมีนโยบำยก ำหนดให้มีกำรเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  

กำรสะสมหน่วยกิตและกำรเพ่ิมหลักสูตรระยะ

สั้น ซึ่งเป็นโอกำสทำงเลือกที่หลำกหลำยของ

ผู้เรียน 

4. นโยบำยของรัฐมีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ

หลักสูตร Sand box 

5. สถำนกำรณ์วิกฤตของกำรเกิด COVID-19 ท ำ

ให้ปรับหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนให้เกิดวิถี

ใหม่  

 

 

 

 

 

SO 
ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส (กลยทุธ์เชิงรุก) 

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

กำรบริหำรจัดกำรของคณะ 
5. เพิ่มห้องเรียนที่ตอบสนองกำรเรียนรู้แบบใหม่  

ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรออนไลน ์
6. Smart teacher 
7. เพิ่มหรือขยำยช่องทำงหลักสูตรร่วมกับหน่วยงำน 

กำรศึกษำภำยนอก หรือเอกชน 
8. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมผ่ำนศูนยฝ์ึก  

กิจกรรมนอกหลักสูตร/เสริมหลักสูตร (จิตอำษำ) 

WO 
ใช้จุดอ่อนร่วมกับโอกาส (กลยทุธ์เชิงแก้ไข) 

1. จัดสรรงบประมำณในกำรเพิม่ประสิทธิภำพให้เครือข่ำยเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมสนับสนนุและเพิ่มช่องทำง รวมถึงกำรเชิญวทิยำกรพำ
ท ำวิจัย 
3. ส่งเสริมทักษะด้ำนภำษำ และกำรมีรำงวัลจงูใจในกำรตีพิมพ์
ผลงำน 
4. มีหลักสูตรก็ท ำให้มีเงินเพิ่ม 
5. พัฒนำสมรรถนะให้กับบุคลำกร อบรมทักษะต่ำง ๆ  
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อุปสรรค (T) 

1. สภำวะเศรษฐกิจของประเทศอำเซียนและของ
โลก ส่งผลต่อกำรศึกษำต่อของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ 
2. มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยในกำรผลิตและ
พัฒนำครู 
3. สถำนกำรณ์วิกฤตของโรคระบำด ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ รำยได้ของผู้ปกครองในกำรส่งเสริม
บุตรในกำรเรียนกำรสอนและกำรเข้ำศึกษำต่อ 
 
 
 
 

ST 
ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค (กลยทุธ์เชิงป้องกัน) 

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

WT 
แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค (กลยุทธ์เชิงรับ) 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนและพัฒนำทักษะด้ำน ๆ ให้กับ 
บุคลำกรและนิสิต 

2. สร้ำงแรงจูงใจ เสริมแรงโดยให้รำงวัลจงูใจ 
3. ปรับปรุงแก้ไขให้ปัญหำลดลง 
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คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2566 – 2570 
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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  ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 และแผนกลยุทธค์ณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2566 - 2570 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  

ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ระยะ 20 ปี 

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2565 -2569)  

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2565 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์  

ประจ าป ี2566 - 2570 

ยุทศศาสตร์ 3) การพัฒนา

และเสริมสรา้งศักยภาพคน 

กำรยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มี

คุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ 1) การเสริมสรา้ง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แนวทาง 1 กำรพัฒนำศักยภำพ

คนทุกกลุ่มวัยให้มีทกัษะและ

ควำมรู้ควำมสำมำรถ 

แนวทาง 2 กำรยกระดับ

คุณภำพกำรศึกษำและสร้ำง

สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ 2) กำรผลิตและ

พัฒนำก ำลังคน  กำรวจิัย   

และนวัตกรรม เพือ่สร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.2 

สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำน

ที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตท่ีมี

ควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ

เฉพำะด้ำน 

เป้าหมายที่ 2.3 กำรวิจัยและ

พัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และ

นวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ

มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต

บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัด

เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั

ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน

ของชาติและสากล 

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี

ทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ และ

(อำเซียน) ทักษะด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ทักษะด้ำนวิชำชีพ  

ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร และ

ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต 

เป้าประสงค์ 1.5 ผลิตบัณฑิตให้มี

ควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์

เทคโนโลยี ด้ำนภำษำอำเซียน ดำ้น

วิศวกรรม และด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำร

ของสังคมโลก 

เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนำหลักสูตรให้ไดคุ้ณภำพและ
มำตรฐำน  
ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรรวมทั้งรองรับกำรเรียนรูส้ ำหรับ
ประชำชนทุกชว่งวัย 
เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะรองรับควำมตอ้งกำรของ
สถำนประกอบกำร สังคมและประเทศ  
และโลก 
เป้าประสงค์ 1.3  พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน 

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ 1.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ

นำนำชำต ิ

เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ขั้นพื้นฐำนโรงเรียนสำธิตให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

และส่งเสริมควำมเป็นอัจฉริยะภำพด้ำนวิชำกำร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำม
ต้องกำรของระดับชำติและเป็นที่
ยอมรับ 
ในระดับนำนำชำต ิ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตร
ที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิมีระบบกำรพัฒนำนิสิต  
ผลิตและเร่งรัดพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ใน 
ระดับชำติและนำนำชำต ิ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบ
และกิจกรรมกำรพัฒนำทกัษะ
ภำษำอังกฤษให้นิสิตทุกระดับมี
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัตวิิชำชีพ 
เป็นที่ยอมรับระดับชำติและ
นำนำชำต ิ
 



45 
 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  

ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

(พ.ศ. 2560 -2579) 
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 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2565 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 

ประจ าป ี2566 - 2570 

   ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยั

และสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมที่สรา้งคุณค่า

และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและ

สังคมเป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ควำม

เป็นเลิศทำงกำรวิจัย  หรืองำน

สร้ำงสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพำะ

ด้ำนเป้าประสงค์ 2.3  มีผลงำนวิจัย

หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์

ที่สำมำรถน ำไปแก้ปัญหำของชุมชน

และสังคม 

เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงำน

นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ  

สังคม  และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้และบริการวชิาการ

แก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหำวิทยำลัยมี

กำรท ำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกัน 

(Engagement) ระหว่ำง

มหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
ควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำต ิ
เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนำศักยภำพนักวิจยัและ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจยัภำยในองค์กร เพื่อ
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรเป็นมหำวิทยำลัยกลุ่ม
พัฒนำกำรวิจัยระดบัแนวหน้ำของโลก 
เป้าประสงค์ 2.2 สร้ำงผลงำนวิจัย นวัตกรรมที่มี
คุณภำพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลกัดันสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยกลุ่มพัฒนำกำรวจิัยระดับแนวหน้ำของ
โลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรมและภำคประชำ

สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ภำคธุรกิจ/ภำคอุตสำหกรรมมี
ควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมีควำมเข้มแข็ง

และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงำนวจิัยเป็น
ที่ 
ยอมรับในระดับชำติและระดับ
นำนำชำต ิ
เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบกำร 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยที่
สร้ำงองค์ 
ควำมรู้ใหม่ที่หลำกหลำย  
และวิจยัที่สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชน 
และสังคม ตลอดทั้งมีกำรเผยแพร่
ผลงำน 
กำรวิจยัและบทควำมทำง 
วิชำกำรสู่ระดับชำติและนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บรกิำรวิชำกำร
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน องค์กร และบุคคล 
เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีกำร
ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น และกำรพัฒนำ 
ประเทศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย 2.1 ผู้เรียนมีทกัษะ

และคุณลักษณะพื้นฐำนของ

พลเมืองไทย และทักษะและ

คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษ

ที่ 21  

เป้าหมาย 2.3 สถำนศึกษำทุก

ระดับกำรศึกษำสำมำรถจัด

กิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำม

หลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพและ

มำตรฐำน 

เป้าหมาย 2.4  แหล่งเรียนรู้  

สื่อต ำรำเรียน  นวัตกรรม และ

สื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและ

มำตรฐำน และประชำชน

สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัด

เวลำและสถำนที ่

เป้าหมาย 2.7 ครู อำจำรย์ และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร

พัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิต

บัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัด

เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั

ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน

ของชาติและสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับ

กำรรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มี

คุณภำพและมำตรฐำน ตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ (TOR) หลักสูตร  วิชำชีพ

ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรวิชำชีพ

ระดับชำติ/นำนำชำติ  สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและ

กำรเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมโลก 

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มี

ทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ และ

(อำเซียน) ทักษะด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ทักษะด้ำนวิชำชีพ 

ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร และ

ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำร

ของสังคมโลก 

เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนำหลักสูตรให้ไดคุ้ณภำพและ
มำตรฐำน  
ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรรวมทั้งรองรับกำรเรียนรูส้ ำหรับ
ประชำชนทุกชว่งวัย 
เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะรองรับควำมตอ้งกำรของ
สถำนประกอบกำร สังคมและประเทศ และโลก 
เป้าประสงค์ 1.3  พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน 

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ 1.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ

นำนำชำต ิ

เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ขั้นพื้นฐำนโรงเรียนสำธิตให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

และส่งเสริมควำมเป็นอัจฉริยะภำพด้ำนวิชำกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำม
ต้องกำรของระดับชำติและเป็นที่
ยอมรับ 
ในระดับนำนำชำต ิ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตร
ที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ  
มีระบบกำรพัฒนำนิสิต ผลิตและ
เร่งรัดพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้ใน 
ระดับชำติและนำนำชำต ิ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบ
และกิจกรรมกำรพัฒนำทกัษะ
ภำษำอังกฤษให้นิสิตทุกระดับมี
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัต ิ
วิชำชีพ เป็นที่ยอมรับระดับชำติ
และนำนำชำต ิ
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 ฉบบัปรบัปรุงกันยายน 2565 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 

ประจ าป ี2566 - 2570 

 ยุทธศาสตร์ 6) การเพิ่ม

ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ

ในภาครัฐและธรรมาภบิาลใน

สังคมไทย 

แนวทาง 1 ปรับปรุงโครงสร้ำง 

บทบำท ภำรกจิ และคุณภำพ

บุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำม

โปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้ง

โอกาส   

ความเสมอภาค  และความเท่า

เทียมทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ 2.1 ผู้เรียนทุกคน 

ได้รับโอกำสและควำมเสมอภำค

ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มี

คุณภำพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้และบริการวชิาการ

แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 3.1 มีสถำบันกำร

พัฒนำและกำรดูแลผู้สูงวัยแบบครบ

วงจร 

เป้าประสงค์ 3.3 มีสถำบันกำร

เรียนรู ้

ตำมช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบ

บริหารจดัการใหม้ีประสทิธิภาพ 

และยกระดบัการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิ

บาลเป้าประสงค์ที่ 5.4 

มหำวิทยำลัยมีระบบพัฒนำ

บุคลำกรที่มีคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรมและภำคประชำ

สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ภำคธุรกิจ/ภำคอุตสำหกรรมมี
ควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมีควำมเข้มแข็ง

และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหำรองค์กรเพื่อควำมเป็น

มหำวิทยำลัยอัจฉรยิะ     

เป้าประสงค์ที่ 5.1 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรที่
เป็นเลิศและมีธรรมมำภิบำล (Smart Governance) 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 พัฒนำระบบ 

กำรเงินกำรคลังของมหำวิทยำลัยให ้

มีประสิทธิภำพ (Smart Finance) 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 พัฒนำระบบบริหำรทรัพย์สิน
เพื่อสร้ำงรำยได้เพิ่ม  
(Smart Assets) 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล
และกำรพัฒนำบุคลำกร 
ที่มีประสิทธิภำพ (Smart People) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริกำรวิชำกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
องค์กร และบุคคล 
เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีกำรส่งเสริม
กำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น และกำร
พัฒนำประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และ
ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณะมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยยึด 
หลักธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์ที่ 4.2 คณะมีระบบกำร
บริหำรงำนบุคคลและส่งเสริมกำร
พัฒนำบุคลำกร 
เป้าประสงค์ที่ 4.3 คณะมีระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์ที่ 4.4 คณะมีกำร
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 4.5 คณะมีระบบกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ 
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(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ระยะ 20 ปี 

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 -2569)  

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2565 

แผนกลยุทธ์คณะศึกศาสตร์ 

ประจ าป ี2566 - 2570 

 ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่

เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 

เป้าหมาย 2.3 ระบบข้อมูล 

รำยบุคคลและสำรสนเทศ

ทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม 

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อกำร

วำงแผน   

กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม  

ประเมิน และรำยงำนผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6) สง่เสริม

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัให้

ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น

มหาวิทยาลัยในระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหำวิทยำลยัม ี

โครงสร้ำงพื้นฐำน และศักยภำพใน

กำรรองรับควำมเป็นนำนำชำติ        

เป้าประสงค์ 6.3 ส่งเสริมให้มีกำร

จัดสภำวะแวดล้อม  ระบบกำร

สื่อสำร เอกสำร  และสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกของมหำวิทยำลัยให้

เป็นสำกล               

เป้าประสงค์ที่ 5.5 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ

สนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัยไปสู่มหำวิทยำลยัชั้น

น ำของเอเชีย (Smart Digital) 

เป้าประสงค์ที่ 5.6 มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่รองรับกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน  

กำรวิจยั และสร้ำงนวัตกรรมตำมมำตรฐำนสำกล 

(Smart Infrastructure) 

 

 ยุทธศาสตร์ 8) วิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

แนวทาง 1 เร่งส่งเสริมให้เกิด

สังคมนวัตกรรม และผลักดัน

งำนวิจัยสูก่ำรใช้ประโยชน์

แนวทาง 2 พัฒนำสภำวะ

แวดล้อมของกำรพัฒนำ

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  วิจยั   

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและ

พัฒนาก าลังคน  การวิจัย   

และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.3 กำรวิจัยและ

พัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และ

นวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนำกำรวิจยัและ
สร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำและ
มูลค่ำเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ควำมเป็น
เลิศทำงกำรวิจัย  หรืองำน
สร้ำงสรรค์  หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพำะ
ด้ำน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
ควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำต ิ
เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนำศักยภำพนักวิจยัและ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจยัภำยในองค์กร เพื่อ
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรเป็นมหำวิทยำลัยกลุ่ม
พัฒนำกำรวิจัยระดบัแนวหน้ำของโลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงำนวจิัยเป็น
ที่ยอมรับในระดับชำติและระดับ
นำนำชำต ิ
เป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบกำร 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยที่
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่หลำกหลำย  
และวิจยัที่สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนและสังคม ตลอดทั้งมีกำร
เผยแพร่ผลงำนกำรวจิัยและ
บทควำมทำงวิชำกำรสู่ระดับชำติ
และนำนำชำต ิ
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 และนวัตกรรม 

 

มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงำนวจิัยหรอื
งำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
สำมำรถน ำไปแก้ปัญหำของชุมชน
และสังคม 
เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงำน
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ  
สังคม  และประเทศ 

เป้าประสงค์ 2.2 สร้ำงผลงำนวิจัย นวัตกรรมที่มี
คุณภำพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลกัดันสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยกลุ่มพัฒนำกำรวจิัยระดับแนวหน้ำของ
โลก 
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