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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 

ความนำ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจในกรพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากร 

มนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง 
การวิจัยพัฒนา และการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ การเป็นที่พึ่งของสังคม  ดังนั้น ในแผนกลยุทธ ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 - 2568  คณะศึกษาศาสตร์มยีุทธศาสตร์สำคัญที่ 
จะดำเนินการ 5 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของ 
ระดับชาติและเป็นทีย่อมรับของเอเชีย 2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่า 
ทางวิชาการ 3) ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 4) อนุรกัษ์ ฟื้นฟู  
และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาต ิ5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ ได้มาตรฐานสากล 
 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานภายนอก 

 คณะศึกษาศาสตรไ์ด้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

บริบทที่เป็นพันธกจิของมหวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์

สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยและของประเทศ ดังนี ้

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

   1.1 วิสัยทศัน์ประเทศไทย 

    “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

   1.2 วัตถุประสงค ์

    1.2.1 กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 

    1.2.2 ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและ 

มีการบูรณาการ 

    1.2.3 สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลัง 

ของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน 
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   1.3 ยุทธศาสตร ์

    1.3.1 ยทุธศาสตรดานความมั่นคง 

     1.3.2 ยทุธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

    1.3.3 ยทุธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    1.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

    1.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     1.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   2. แผนการปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน (สรุปประเด็นทางการศึกษา) เพื่อให้สอดคล้องกบั

แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ที่มา : การประชุม “สานพลังการศึกษาเพ่ือปฏิรูปการศึกษาประเทศ” วันที่ 4 

มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรมู ช้ัน 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี) 

    2.1 ด้านการเมือง   

     1) สร้างจิตสำนึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี 

     2) สร้างจิตสำนักในการเรียนรู้ความเป็นพลงเมืองของโลกที่ดี 

    2.2 ด้านการบริหารราชการ 

     1) ส่งเสริม/พฒันาการเป็นโรงเรียนต้นแบบ (การบริหารราชการแผ่นดิน) 

    2.3 ด้านกฎหมาย 

     1) ส่งเสริมผู้เรยีนให้เป็น Start up รุ่นเยาว ์

     2) จัดตั้งสถาบนัการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  

และสตาร์ทอัพ 

    2.4 ด้านยุติธรรม  

     1) ไมม่ีประเด็นการศึกษาที่สอดคล้องด้านกระบวนการยุติธรรม 

    2.5 ด้านเศรษฐกิจ 

     1) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

     2) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ) 

     3) พัฒนาหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวต้นแบบ โครงการทวิภาคี (พัฒนาบุคลากร 

และผู้เรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา) 

     4) พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษา 

     5) ผู้สอนและผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และทำการวิจยั  

(ทุกระดับ) 

     6) พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครฐั 
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    2.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     1) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้   

และสัตว์ป่า     

     2) ส่งเสริมโครงการ Zero waste ให้แก่ผู้เรยีน/ สถานศึกษา (ทุกระดับสถาบัน)  

     3) พัฒนาหลักสูตร (ความรู ้ทักษะ)  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 

    2.7 ด้านสาธารณสุข 

     1) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับและ 

ทุกภาคส่วน (สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม) 

     2) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสิทธิ 

ทางสื่อสงัคม (ทางการแพทย์) 

     3) การเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุมศึกษา (สายการแพทย์) 

     4) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหล่งฝึก (สำหรับสายการแพทย์)  ทีม่ีมาตรฐาน 

     5) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา

กาย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน (สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม)   

    2.8 ด้านสาธารณสุข มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

     1) ความสามารถในการเข้าถงึเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทกุระดับ  และ

ทุกภาคส่วน (ทุกระดับชั้น) 

     2) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  รู้เท่าทันสื่อ และลดการ

ละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม (ทางการแพทย์) + (ทุกระดับช้ัน) 

    2.9 ด้านสังคม 

     1) ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน  ได้รับการศกึษาอย่างเท่าเทียมกัน และ

ตามการศึกษาภาคบังคับ 

      1.1) การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     2) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดับ และ 

ทุกภาคส่วน 

      2.1) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสิทธิ

ทางสื่อสังคม  และมีการคำนงึถึงในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค 

     3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กกอ่นปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา 

กาย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน  และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
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     4) ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม 

     5) ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น 

     6) ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต 

    7) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการทำวิจัย  

    2.10 ด้านพลังงาน 

    2.11 ด้านป้องกันการทุจริตฯ 

     1) ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการ

ดำเนินชีวิต 

     2) สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ  ให้รังเกียจการ

ทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรัปชัน  

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

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพฒันาประเทศในระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 -2564)  ซึ่งเปน็การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 -2579)  สู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งบรรลุวิสยัทัศน์ของกรอบ

ยุทธศาสตร์ของชาติระยะ  20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยัง่ยื่น  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากการ

ประเมินสถานะของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์  เป้าหมายโดยรวม และยุทธศาสตร ์ดังนี ้

   3.1 วัตถุประสงค ์

    3.1.1 เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้  

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  มีรายได้ เพียงพอ 

ต่อการดำรงชีวิต  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และมีความ 

เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม  ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม  

สูงวัย 

    3.1.2 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ แข่งขันได้  ยั่งยืน   

มีความมั่นคงทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม   

มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ 

ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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    3.1.3 เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและ

สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    3.1.4 เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ  ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม  

ข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบต่างๆ  ใน

ระดับอนุภาค ภูมิภาค และโลก 

    3.1.5 เพื่อให้มีการทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่

และพื้นที่รวมทั้งมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ทำให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น  

   3.2 เป้าหมายรวม 

    3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ ์

    3.2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 

    3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได ้

    3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ 

    3.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สามคัคี สรา้งภาพลักษณ์ดี  

และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

    3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

   3.3 ยุทธศาสตร ์

    3.3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

    3.3.2 ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

    3.3.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

    3.3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    3.3.5 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

    3.3.6 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 

    3.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

    3.3.8 ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

    3.3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

    3.3.10 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
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 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  

   แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทาง 

การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็ม  

ตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต โดยได้รับอนุมัติ 

จากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนาคม 2560 

   4.1 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

ตลอดจนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อนำประเทศไทย

ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

   4.2 วิสัยทัศน์ 

    “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 

อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

   4.3 ยุทธศาสตร์ 

    4.3.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

    4.3.2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 

    4.3.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    4.3.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

    4.3.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    4.3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   4.4 เป้าหมาย 

    4.4.1 การเข้าถึงการศึกษา (Access) 

    4.4.2 ความเทา่เทียม (Equity) 

    4.4.3 คุณภาพ (Quality) 

    4.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

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

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไดจ้ัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การ

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

มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายสำหรับทุกกลุ่มทัง้เชิงพ้ืนที่และระดับประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่มี

ข้อมูลสนับสนนุ (Evidence – based Policy) โดบกำหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Objectives) รวมถึงประเด็นสำคัญ (Key Issues) ในการพฒันาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (Demand – driven) เพื่อเป็นกรอบทิศ

ทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยกำหนดวสิัยทัศน์ ดังนี ้

  วิสัยทัศน ์

  “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส อย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทำงานนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไทยสู่

ประเทศที่พัฒนาแล้ว” 

 6. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563 และแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 

– 2569) 

  วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชยี 

   ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ โดยการจัดอันดับของ 

Times Higher Education Asia University Rankings อันดับที่ (351 – 400) หรือ Scimago Institutions 

Rankings อันดับที่ (250 – 350) หรือ QS Asia University Rankings อันดับที่ (301 – 400) หรือ Times 

Higher Education University Impact Rankings (Sustainable Development Goals – SDGs) อันดับที่ 

(301 – 400) 

  6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับของ
เอเชีย 
   เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของ

ตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย  

   เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของ

สถานประกอบการสังคมและประเทศ 

   เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่อ

อนาคต 

 

 



8 

 

 

  6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
   เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 
  6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและภาค

ประชาสังคม 

   เป้าประสงค์ที่ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเขม้แข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
   เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

  6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 

   เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
   เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพและการเพิ่มมูลค่า/

คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

  6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริการองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  

    เป้าประสงคท์ี่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลให้มีความ

คล่องตัว รวดเร็วใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทำงาน 

   เป้าประสงค์ที่ 5.2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เปน็ Smart University รองรบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    เป้าประสงค์ที่ 5.3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนาบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ      

    เป้าประสงค์ที่ 5.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 

    เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมตามมาตรฐานสากล 
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ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนนิการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

  1.1 ข้อมูลหลักสูตรและจำนวนนิสิตทุกระดับ 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจำนวนนิสิต  ปีการศึกษา 2563  

                        (ข้อมลู ณ วนัที่ 17 ธันวาคม 2563) 

ระดับ/สาขาทีเ่ปิดสอน 
จำนวนนสิิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ ศูนย์อื่น 

1. ระดับปริญญาตร ี     

1.1  กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 247   247 

1.2  กศ.บ. คณิตศาสตร ์ 415   415 

1.3  วท.บ. จิตวทิยา 207 25  232 

1.4  กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 244   244 

1.5  กศ.บ. ภาษาไทย 333   333 

1.6  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 273   273 

1.7  กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 277   277 

1.8  กศ.บ. สังคมศึกษา 305   305 

1.9  วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 427 23  450 

1.10 กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 1   1 

รวม 2,729   2,777 

2. ระดับปรญิญาโท     

2.1  กศ.ม. การบริหารและพฒันาการศึกษา  150  150 

2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 46 89  135 

2.3  กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา  1  1 
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ระดับ/สาขาทีเ่ปิดสอน 
จำนวนนสิิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ ศูนย์อื่น 

2.4  กศ.ม. วิจยัและประเมินผลการศึกษา  28  28 

2.5  กศ.ม. จิตวิทยา 2 18  20 

2.6  กศ.ม. เทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา 1 17  18 

2.7  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 11 12  23 

2.8  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 65   65 

2.9  กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 1 13  14 

รวม 126 328  454 

3.ระดับปริญญาเอก     

3.1  กศ.ด. การบริหารและพฒันาการศึกษา 39   39 

3.2  ปร.ด. เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 8 3  11 

3.3  ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 11   11 

3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 38   38 

3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 4 7  11 

3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังการและการกีฬา 13   13 

3.7  กศ.ด. การนิเทศและพฒันาคุณภาพการศึกษา 5   5 

รวม 127 10  137 

       รวมทั้งสิ้น 3,368 
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  1.2 ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 

จำนวนคณาจารย ์

ที ่ ภาควิชา 

จำนวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชีย่วชาญ ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม

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

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

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

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

4 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา - 1 - 6 3 - - - - - 10 

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

6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - - 9 1 1 - - 1 - 12 

 รวม 3 4 3 32 23 7 2 3 4 1 82 

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 

 * สัดส่วนอาจารย์ ป.เอก จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 68.57  

 * สัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหนง่ทางวิชาการ จำนวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 53.01 
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จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 

สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ์ จำนวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 24 

พนักงานราชการ 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว 15 

รวม 42 

*ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 

  1.3 จำนวนงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจำปงีบประมาณ 2564 

 

รายการ 

งบประมาณ               

รายจ่ายเงนิ

แผ่นดิน 

คิดเปน็

ร้อยละ 

งบประมาณ                 

รายจ่ายเงนิ

รายได ้

คิดเปน็

ร้อยละ 

งบประมาณ

รวม 

คิดเปน็

ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 10,152,610 100.00 38,086,500 100.00 48,239,110 100.00 

1. งบบุคลากร 9,077,760 89.41 2,285,400 6.00 11,363,160 23.56 

   1.1 เงินเดือน  8,141,760 80.19 -  8,141,760 16.88 

   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 672,000 6.62 2,285,400 6.00 2,957,400 6.13 

   1.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ 
264,000 2.60 - 

 
264,000 0.55 

2. งบดำเนินงาน -  14,459,300 37.97 14,459,300 29.97 

   2.1 ค่าตอบแทน -  10,267,000 26.96 10,267,000 21.28 

   2.2 ค่าใช้สอย -  2,832,300 7.44 2,832,300 5.87 
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รายการ 

งบประมาณ               

รายจ่ายเงนิ

แผ่นดิน 

คิดเปน็

ร้อยละ 

งบประมาณ                 

รายจ่ายเงนิ

รายได ้

คิดเปน็

ร้อยละ 

งบประมาณ

รวม 

คิดเปน็

ร้อยละ 

   2.3 ค่าวัสดุ -  1,280,000 3.36 1,280,000 2.65 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค -  80,0000 0.21 80,000 0.17 

3. งบลงทนุ -  2,019,400 5.30 2,019,400 4.19 

   3.1 ค่าครุภัณฑ ์ -  2,019,400 5.30 2,019,400 4.19 

   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

4. งบเงนิอุดหนุน 1,074,850 10.59 16,699,800 43.84 17,774,650 36.85 

   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร -  10,684,300 28.05 10,684,300 22.15 

        4.1.1 พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
- 

 
10,500,700 27.57 10,500,700 21.77 

        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ -  183,600 0.48 183,600 0.38 

   4.2 การพัฒนาศักยภาพ

และภารกิจหนว่ยงาน 
- 

 6,015,500 15.79 6,015,500 12.47 

   4.3 วัสดุการศึกษา 1,074,850 10.59   1,074,850 2.23 

5. งบรายจ่ายอื่น   2,622,600 6.89 2,622,600 5.43 

   5.1 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

ต่างประเทศ 

- 

 166,500 0.44 166,500 0.34 

   5.2 เงินสำรองจ่ายใน

กรณีฉุกเฉินหรอืจำเป็น

เร่งด่วน 

- 

 1,100,000 2.89 1,100,000 2.28 

   5.3 เงินสำรองรักษาฐานะ   1,356,100 3.56 1,356,100 2.81 
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รายการ 

งบประมาณ               

รายจ่ายเงนิ

แผ่นดิน 

คิดเปน็

ร้อยละ 

งบประมาณ                 

รายจ่ายเงนิ

รายได ้

คิดเปน็

ร้อยละ 

งบประมาณ

รวม 

คิดเปน็

ร้อยละ 

ทางการเงิน 

   5.3 รายจ่ายอื่น ๆ -  -  -  

* หมายเหตุ งบบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 45.70  ของงบประมาณทัง้หมด 

 2. ข้อมูลผลการดำเนินการ 

  2.1 ผลการประเมิน ประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ  

ผลประเมิน ปีการศึกษา 

คุณภาพการศกึษา

การศึกษาภายใน 

2561 2562 2563 

คะแนนที่ได ้ 4.68 4.37 3.50 

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 

 

  2.2 ผลการประเมิน ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

ผลประเมินคุณภาพ

การศึกษาการศึกษา

ภายใน 

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

คะแนนที่ได ้ 3.29 3.45 3.50 

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 
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  2.3 ผลการประเมิน ตามคำรับรองปฏิบัตริาชการ 

ผลสัมฤทธิ ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การปฏิบัติราชการ 2561 2562 2563 

คะแนนที่ได ้ 4.5636 3.4568 3.0280 

คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 
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ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธค์ณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568  

 
ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 

วิสัยทัศน ์

 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาชั้นนำในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย 
 
อธิบายวิสัยทัศน์ 

การผลิตบัณฑติและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา 
เป็นที่พึ่งของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติ
และระดับเอเชีย 

 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับประเทศ  

   2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา 

    3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

    4. อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อความมีประสิทธิภาพ 

 
ค่านยิมองค์กร 
 GROWTH  
 G  =       Goals  การมีเป้าหมายในการทำงาน การทำงานแบบมุ่งเป้า 

   KPI  -  ผลลัพธข์องงาน (Outcome) 

 R   =      Responsibility  ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส 

   KPI  –  มีระบบการทำงานเพื่อสำเร็จตามเป้าหมาย (Process)  

 O   =     Originality  ริเริ่มสร้างสรรค์/เป็นต้นแบบ 

    KPI  -  มีความคิดริเริ่มในการทำงาน (Output) 
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W   = Wisdom  ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเอง 

และพัฒนาสังคม 

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

กระบวนการทำงาน (Process)    

   T   =  Teamwork  การทำงานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเช่ือใจ  

KPI – กระบวนการทำงาน/การร่วมมือในการปฏิบัติงาน(Process) 

และผลลัพธ์ของงาน (Outcome) 

 H   =  Happiness องค์กรแห่งความสุขความสุขในการทำงาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ 

    สังคม) มีจิตบรกิารที่ด ี(Service Mind) 

   KPI – ตัวบุคลากร/ความรู้สึกพึงพอใจในการทำงาน (Input)  

และผลการปฏิบัติงาน/การแสดงออกซึ่งจิตสาธารณะ (Output) 

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร ์

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที ่
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ 
พัฒนาวิชาการด้านการศึกษา และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 

 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนสิิตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

สมรรถนะหลกั 
มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานชุมชนและสากล (Community-Based Global 

Learning)  

 
เอกลักษณค์ณะศึกษาศาสตร ์
 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พึ่งของสังคม” 
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อัตลักษณ์นิสติคณะศึกษาศาสตร ์
 “นิสิตกับการช่วยเหลือสงัคมและชุมชน” 
 
เป้าหมายหลักของแผน 
 คณะมีผลการดำเนินงานเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ 
 
ตัวชี้วัดตามเปา้หมายหลักของแผน 
 คณะมีผลการดำเนินงานเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบหรือการจัดอันดับในระดับชาติ 

 
                                                   โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร ์

ภาควิชาจิตวิทยา 

การศึกษาและ               

การแนะแนว 

ภาควิชา             

การบริหาร

การศึกษา 

ภาควิชา

เทคโนโลยี

และสื่อสาร

การศึกษา 

ภาควิชาวิจัย

และพัฒนา

การศึกษา 

ภาควิชา

หลักสูตรและ

การสอน 

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์

สุขภาพและ

การกีฬา 

สำนักงานเลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร ์

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

   

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดี 

 

รองคณบดี 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว 

หัวหน้าภาควิชาการ

บริหารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี

และส่ือสารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาวิจัย

และพัฒนาการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชา 

หลักสูตรและการสอน 

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ                             
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณบดีคณะศกึษาศาสตร ์

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจำคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดี 

  

หัวหน้าภาควิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และการกีฬา 

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและ

คลัง 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ

พัฒนานิสิต 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โครงสร้างการปฏบิัติงาน 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน พ.ศ. 2563  

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

1. กลุ่มงานบริหาร 

1.1 งานบุคคล 

1.2 งานอาคารสถานที ่

1.3 งานส่งเสรมิและพัฒนาองค์กร 

1.4 งานบริหารและการจัดการ

ทรัพยากรการเรียนรู ้

1.5 งานเลขานกุาร 

 

หัวหน้าสำนักงาน

เลขานุการ 

2. กลุ่มงานนโยบาย แผน 

และคลัง 

2.1 งานนโยบายและแผน 

2.2 งานการเงินและบัญช ี

2.3 งานพัสด ุ

 

3. กลุ่มงานวิชาการและ

พัฒนานิสิต 

3.1 งานบริการนิสิต 

3.2 งานส่งเสรมิและพัฒนานสิิต 

3.3 งานพัฒนาระบบและส่งเสริม

ภาพลักษณ์องค์กร 

3.4 งานวิจัยและงานวารสาร 

3.5 งานบริการวิชาการ 
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ทิศทางการพัฒนาคณะใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 1 (2564) 1. การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับประเทศ 

                  โดยใช้การเรียนรู้บนพื้นฐานชุมชนและสากล (Community-Based Global Learning) 
                      2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในเวทีระดับประเทศ    

                 และระดับนานาชาติ 

                 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชุมชน 

                 เป็นฐาน 

                 4. อนุรกัษ์ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทอ้งถิ่นและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

                 5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น 

                 เลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx  

 

ปีที่ 2              1. พัฒนาหลักสูตรให้มีหลักสูตรนานาชาติและเปน็ที่ต้องการของตลาด  

(พ.ศ. 2565)      2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านวิจัยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

                     (ดำเนินการต่อเนื่องตาม Load Map ปี 2564 ตามข้อ 1 – 5) 
 

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

                                การตัดสินใจ   

          2. เปิดหลักสูตรนานาชาติ 

                               (ดำเนินการต่อเนื่องตาม Load Map ปี 2564 - 2565) 

ปีที่ 4           1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในทุกมิติ 

(พ.ศ. 2567)   (ดำเนินการต่อเนื่องตาม Load Map ปี 2564 - 2566) 

ปีที่ 5           1. เป็นคณะชั้นนำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทาง 
(พ.ศ. 2568)   การศึกษาในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย 

                 (ดำเนินการต่อเนื่องตาม Load Map ปี 2564 - 2567) 
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สรุปจำนวนตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์ จำนวนตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกบัความต้องการ

ของระดับชาติและเป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่า

และคุณค่าทางวิชาการ 

3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาค
การศึกษาและสังคม  

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ ์ฟืน้ฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ และยกระดับ 
การบริหารจัดการ ได้มาตรฐานสากล 

5 

รวม 15 
 
แผนกลยุทธค์ณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและเป็นที ่
ยอมรับของเอเชีย 
 เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนา 
นิสิตและศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด 

1.1.1 จำนวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ (นับหลักสูตรใหม่ทุกปี)  
1.1.2 ร้อยละหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอดุมศึกษา 
1.1.3 จำนวนรางวัลที่นิสิตได้รับในระดับชาติและนานาชาติ 

 กลยุทธ ์
 1) ศึกษาและวเิคราะห์หลักสูตรที่ผู้เรียนลดลง/ไม่มีผู้เรียน หรือหลักสูตรที่มีความซ้ำซ้อนและ 

จากความต้องการของตลาดแรงงาน (ผู้ใชบ้ัณฑิต ผู้ประกอบการ ฯลฯ) เพื่อนำ demand มาเป็นตัวนำในการ

ปรับปรุงหลักสตูร 

2) ปิดหลักสูตรที่ล้าสมัย ไม่เป็นต้องการของตลาดแรงงาน และไม่ตอบโจทย์ประเทศ 

3) การยุบหรือควบรวมหลักสูตร/การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 
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4) พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 

5) จัดทำหลักสูตรระยะสั้นโดยสามารถจัดเก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกติ มากขึ้น 

6) ปรับปรุงหลกัสูตร/รายวิชาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ 

7) สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการเพิ่ม โอกาสการได้งานทำของบัณฑิต 

 เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับ 
มีความพร้อมในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
          ตัวชี้วัด 
 1.2.1  ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
 1.2.2  ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 กลยุทธ ์

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วย 

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

 4) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 5) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ทักษะการปฏิบัติ ทักษะด้านการวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

6) เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี 

functional Competency 

 7) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ E-learning Digital Learning (เรียนในระบบ เรียนนอก
ระบบ ศึกษาตามอัธยาศัยสามารถสะสมใน Credit bank 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศให้เกิดมลูค่าและคุณค่าทางวิชาการ       
 เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยที่สรา้งองค์ความรู้ใหม่ 
ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อนำไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน  
ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด 
 2.1.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
 2.1.2 จำนวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการทำวิจัยจากภายนอก 
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 กลยุทธ ์
 1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล 
 2) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สู่ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ (Excellent Center)* 
 3) การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายใน หน่วยงาน ภายนอกและต่างประเทศ 

 4) ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรและนสิิตมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ จาก สกอ  
หรือถูกนำไปอ้างอิง (Citation) 
 5) สง่เสริมและสนับสนุนให้คณะ มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในหรือ
ต่างประเทศ (One Program One Research Network; OPORN) 
 6) ส่งเสริมสนบัสนุนทุนภายในที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีระบบการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ/การวิจัย โดยใช้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตัวชี้วัด 
 2.2.1 จำนวนโครงการวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ/การวิจัย โดยใช้โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ ์

1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อรวมกันสร้างระบบและกลไกทางวิชาการ/การวิจัย โดยใช้โรงเรียน 
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรและนสิิตมีผลงานวิจัย โดยใชโ้รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือร่วมพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ โดยใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาการเรียนการสอน   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม  
 เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบรกิารวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศ 
 ตัวชี้วัด 
 3.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ชุมชนและสังคมได้รบับริการวิชาการแล้วก่อให้เกดิความ 
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
 กลยุทธ ์
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร(ตร-ีโท-เอก)พัฒนานวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตำรา และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
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2) สร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแหล่งทุน

ภายนอกในการพฒันาชุมชนและสังคม 

3) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของชมุชนและสังคม 

4) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับความความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนและ

สังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 
  เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ตัวชี้วัด 
 4.1.1) จำนวนโครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

  กลยุทธ ์
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2) สร้างความตระหนักและชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น  
การแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นต้น 

3) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทีท่ำงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความโดดเด่น 

 4) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การสร้างผลงานที่โดดเด่น 
 5) สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมรีะบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด 
 5.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 
 กลยุทธ ์
 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกบั 
อัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 
 2) กำหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหนว่ยงาน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน   
เพื่อให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI  มีประสิทธิภาพ 
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 3) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความมัน่คง มีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 4) จัดทำแผนเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 5) พัฒนาระบบการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการบรหิารจัดการ 
ทั้งระบบ 

6) การพัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx 

7) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (EdPEx) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 เป้าประสงค์ที ่5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพฒันาบุคลากร 
 ตัวชี้วัด 
 5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 5.2.2 ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น 
 กลยุทธ ์
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์มีวุฒติ่ำกว่าปริญญาเอกต้องไปศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้น 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์ทุกคนยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเง่ือนไขของระบบ
บริหารงานบุคคล 
 3) สร้างระบบ Career Development ให้สอดคล้องกับระบบ Career Path* 
 4) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ประสานงานเพื่อแสวงหา

ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตระดับต่าง ๆ กับสถาบันต่างประเทศ  

 5) ส่งเสริมและแสวงหาทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาตา่งประเทศ การเผยแพร่

ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรอืดูงานในหน่วยงานต่างประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากร

และนิสิตไปเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 

 6) มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการพัฒนา และความก้าวหน้า 

 เป้าประสงค์ที ่5.3 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 5.3.1 จำนวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่นำไปใช้และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ ์
 1) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความเช่ือมโยงทุกระบบถูกต้อง มีเสถียรภาพ
ในการทำงานมีความทันสมัยอ้างอิงได้ 
 2) สร้างระบบและกลไกการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และประเมนิประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ 
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 3) ประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้งานระบบ 
   4) พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ 

 เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะมกีารส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด 
 5.4.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 กลยุทธ ์

 1) ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานของ Green University Ranking 
 2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มพื้นที่ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการสรา้งพฤติกรรมการดูแลรักษาสิง่แวดล้อมตามแนวทาง 
Green University 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 - 
2568 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกบัความต้องการของระดับชาติและเป็นที่ยอมรับ
ของเอเชีย 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน

ปี 63 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2564 2565 2566 2567 2568   

เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนา 
นิสิตและศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.1. จำนวนหลักสูตรที่ร่วม
ผลิตกับผู้ประกอบการ  
(นับหลักสูตรใหม่ทุกปี)  

n/a 1 1 1 1 1 1) ศึกษาและวิเคราะห์

หลักสูตรที่ผู้เรียนลดลง/ไม่มี

ผู้เรียน หรือหลักสูตรที่มี

ความซ้ำซ้อนและ 

จากความต้องการของ

ตลาดแรงงาน (ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ประกอบการ ฯลฯ) เพื่อนำ 

demand มาเป็นตัวนำใน

การปรับปรุงหลักสูตร 

2) ปิดหลักสูตรที่ล้าสมัย  

ไม่เป็นต้องการของ

ตลาดแรงงาน และไม่ตอบ

โจทย์ประเทศ 

3) การยุบหรือควบรวม

หลักสูตร/การบูรณาการข้าม

ศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความ

ต้องการของตลาด 

4) พัฒนาหลักสูตรให้มีความ

โดดเด่นเฉพาะด้าน 

5) จัดทำหลักสูตรระยะสั้น

โดยสามารถจัดเก็บสะสมใน

ระบบคลังหน่วยกิต มากขึ้น 

6) ปรับปรุงหลักสูตร/

- คณบดี 
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธาน
หลักสูตร 
- นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 

1.1.2. ร้อยละหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 

n/a ร้อย 
ละ 
35 

ร้อย
ละ 
35 

ร้อย
ละ 
35 

ร้อย 
ละ 
35 

ร้อย 
ละ 
35 

- คณบด ี
- รองคณบดี       
(รศ.รังสรรค์  โฉมยา) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นางศุภรภัทร์  
กลมดวง 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน

ปี 63 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2564 2565 2566 2567 2568   

1.1.3 จำนวนรางวัลที่นิสิต
ได้รับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 

30 รางวัล 25 30 35 40 45 รายวิชาเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ 

7) สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้

บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน

เพื่อการเพิ่ม โอกาสการได้

งานทำของบัณฑิต 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(รศ.รังสรรค์  โฉมยา) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับมีความพร้อม 
ในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตท่ี 
เป็นผู้ประกอบการ 

n/a ร้อย
ละ 
5 

ร้อย
ละ 
5 

ร้อย
ละ 
5 

ร้อย
ละ 
5 

ร้อย
ละ 
5 

1) การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตรพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมด้านทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
และ/หรือภาษาอาเซียน +3 
(จีน หรือ เกาหลี หรือญี่ปุ่น) 
(MSU English Exit – 
Exam) 
3) ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
4) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
5) พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะ 
การปฏิบัติ ทักษะด้านการ
วิจัย และการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อให้นิสิตสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 

- คณบด ี
- รองคณบดี       
(รศ.รังสรรค์  โฉมยา) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นางศุภภัทร์   
กลมดวง 

1.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
 

100 ร้อย
ละ 
75 

ร้อย

ละ 

75 

ร้อย

ละ 

75 

ร้อย

ละ 

75 

ร้อย

ละ 

75 

- คณบด ี
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นางสาววาสินี   
ปรีจำรัส 



30 

 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน

ปี 63 

เป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2564 2565 2566 2567 2568   

6) เปลี่ยนกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  

แบบ Active Learning  

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี 

functional Competency 

7) การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ E-learning 
Digital Learning (เรียนใน
ระบบ เรียนนอกระบบ 
ศึกษาตามอัธยาศัยสามารถ
สะสมใน Credit bank 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศให้เกิดมลูค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน

ปี 63 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ชุมชนและสังคม เพื่อนำไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและ 
นานาชาต ิ
2.1.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาต ิ

10 
ผลงาน 

 

8 10 10 10 10 1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
เพื่อสร้างเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของ
หลักสูตร 
2) ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย สู่ศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศ (Excellent 
Center)* 
3) ขยายเครือข่ายการ
ทำงานร่วมกันกับหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรและนิสิต 

- คณบดี 
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นางรุ่งทิพย์            
สิงพร 

2.1.2 จำนวนเงินวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากการทำวิจัย
จากภายนอก 

200,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

- คณบดี 
- รองคณบดี (อ.ดร.
อารยา  ปิยะกุล) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นางรุ่งทิพย์          
สิงพร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน

ปี 63 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

มีผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐานที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จาก สกอ  หรือ
ถูกนำไปอ้างอิง (Citation) 
5) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณะ มีการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือ
ด้านการวิจัยทั้งในหรือ
ต่างประเทศ (One 
Program One 
Research Network; 
OPORN) 
6) ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประชุมวิชาการ และ
วารสารระดับนานาชาติ  

เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีระบบการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ/การวิจัย โดยใช้โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2.1 จำนวนโครงการวิจัย 
ที่สร้างความเข้มแข็งทาง 
วิชาการ/การวิจัย โดยใช้ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม เพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กำลัง
ดำเนินการ 
1 เรื่อง 

มีงาน 
วิจัย
อย่าง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีงาน 
วิจัย
อย่าง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีงาน 
วิจัย
อย่าง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีงาน 
วิจัย
อย่าง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีงาน 
วิจัย
อย่าง
น้อย 1 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อรวมกัน
สร้างระบบและกลไกทาง
วิชาการ/การวิจัย โดยใช้
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรและนิสิตมี
ผลงานวิจัย โดยใช้โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นแหล่ง

- คณบดี 
- รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- นางรุ่งทิพย์  สิงพร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน

ปี 63 

เป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

 เรียนรู้ หรือร่วมพัฒนาการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
สาธิตฯ โดยใช้
กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม  

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน 

ปี 63 

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

เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบรกิารวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 
3.1 จำนวนโครงการบริการ 
วิชาการที่ชุมชนและสังคมได้รับ 
บริการวิชาการแล้วก่อให้เกิด 
ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง 
ได้ 

n/a 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หลักสตูร(ตร-ีโท-เอก)
พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน และนำองค์ความรู้
ที่ได้จากการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน กลับมา
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การ
เขียนหนังสือ ตำรา และ
สื่อเผยแพรค่วามรู้สู่สังคม 
2) สร้างเครือข่ายการวิจัย

และบริการวิชาการกับ

หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน หรือแหล่งทุน

ภายนอกในการพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

3) สนับสนุนและส่งเสริม

การพัฒนาความเข้มแข็ง

และพ่ึงพาตนเองได้ของ

ชุมชนและสังคมตาม

หลักการการพฒันาของ

สหประชาชาติ 

 

- คณบดี 
- รองคณบดี (อ.ดร.
อารยา  ปิยะกุล) 

- หัวหน้าภาควิชา 
- ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 
- ประธานหลกัสูตร 

- นางสาวผกา
มาศ  ภูสิงห์   
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน 

ปี 63 

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

4) ส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรและยกระดับ

ความความร่วมมือ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับ

ชุมชนและสังคม 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน 

ปี 63 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4.1.1) จำนวนโครงการประชุม/
สัมมนาทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

n/a 1 1 1 1 1 1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2) สร้างความ
ตระหนักและชื่นชม
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม เช่น 
การแต่งกายด้วยผ้า
ไทย เป็นต้น 
3) ส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรที่ทำงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมให้เกิด

ความโดดเด่น 

4) สนับสนุน ส่งเสริม  
 

- คณบดี  
-รองคณบดี (รศ.ดร.
รังสรรค์  โฉมยา) 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-นายสงวนศักดิ์  
พรรณะ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน 

ปี 63 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

และเผยแพร่การสร้าง
ผลงานที่โดดเด่น 
5) สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่า/คุณค่าผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
ได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงาน 

ปี 63 

เป้าหมายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมรีะบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 

n/a ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

ระ 
ดับ 5 

1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามแผนกลยุทธ์  
และแผนปฏิบัติราชการ 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
และนโยบายของชาติ 
2) กำหนด KPI ระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงาน 
ระดับบุคคลให้ชัดเจน  
มีความสอดคล้องกัน   
เพื่อให้การประเมิน
หน่วยงานและบุคคลตาม 
KPI  มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบการเงิน
การคลังให้มีความมั่นคง  
มีประสิทธิภาพและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
4) จัดทำแผนเร่งรัดและ

- คณบดี 
-รองคณบดี  
(อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล) 
-ผอ.ศูนย์ประกัน
คุณภาพฯ 
-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 
-น.ส.นติยา  
พันธะ 
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ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
5) พัฒนาระบบการ
ฐานข้อมูล การใช้
เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูลในการ
บริหารจัดการ 
ทั้งระบบ 
6) การพัฒนาคณะมุ่งสู่

ความเป็นเลิศตามแนวทาง 

EdPEx 

7) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ 
(EdPEx) เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

5.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
54.32 

ร้อย
ละ 
53 

ร้อย
ละ 
53 

ร้อย
ละ 
53 

ร้อย
ละ 
53 

ร้อย
ละ 
53 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้อาจารย์มีวุฒิต่ำกว่า
ปริญญาเอกต้องไปศึกษา 
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกคนยื่นขอ 
กำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการตามเงื่อนไขของ
ระบบบริหารงานบุคคล 
3) สร้างระบบ Career 
Development  
ให้สอดคล้องกับระบบ 
Career Path* 
4) ส่งเสริมและพัฒนา

ความร่วมมือกับ 

 

-คณบดี 
-รองคณบดี  
(รศ.สุวัฒน์   
จุลสุวรรณ์) 
-หัวหน้าภาควิชา -
น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 

5.2.2 จำนวนโครงการที่คณะ
จัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

3 
โครงการ 

2 
โครง 
การ 

2
โครง 
การ 

2 
โครง 
การ 

2 
โครง 
การ 

2
โครง 
การ 
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มหาวิทยาลัยชั้นนำใน

ต่างประเทศ ประสานงาน

เพื่อแสวงหาความร่วมมือ

ทางวิชาการ การวิจัย และ

แลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นิสิตระดับต่าง ๆ กับ

สถาบันต่างประเทศ  

5) ส่งเสริมและแสวงหา

ทุนการศึกษา ฝึกอบรม  

ดูงาน ประชุม สัมมนา 

ต่างประเทศ การเผยแพร่

ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา 

ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรและนิสิตไปเสนอ

ผลงานทางวิชาการ และ

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

ระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

5.3.1 จำนวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นำไปใช้และบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ระบบ เพิ่ม 
ขึ้น  
2 

ระบบ 

เพิ่ม 
ขึ้น  
2 

ระบบ 

เพิ่ม 
ขึ้น  
2 

ระบบ 

เพิ่ม 
ขึ้น  
2 

ระบบ 

เพิ่ม 
ขึ้น  
2 

ระบบ 

1) พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความเชื่อมโยงทุกระบบ
ถูกต้อง มีเสถียรภาพในการ
ทำงานมีความทันสมัย
อ้างอิงได้ 
2) สร้างระบบและกลไกการ
ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ 
3) ประเมินความพึงพอใจ
กับผู้ใช้งานระบบ 

- คณบดี 
- รองคณบดี  
(รศ.รังสรรค์  
 โฉมยา) 
- นายอมรศิลป์  
สระทองแมว 
- นายสมร  
เหล็กกล้า 
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4) พัฒนาความเชื่อมโยง
ของระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะมกีารส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5.4.1 ระดับความสำเร็จ 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

n/a ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1) ปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ 
Green University 
Ranking 
2) ปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มพ้ืนที่ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของนิสิตในการสร้าง
พฤติกรรมการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
Green University 

- คณบดี 
- รองคณบดี  
(รศ.สุวัฒน์       
จุลสุวรรณ์) 
- นางสาวณัชชลิดา  
เหลี่ยมไธสง 

- นายอุเทน     
บุญมา 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามประเมินผล 

 

1) ระดับคณะ/หน่วยงาน  มกีารติดตามประเมินผล ดังนี้ 

 1.1 คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ระยะกลางโดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษามหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์มหาวิทายลัย  มีการกำกับติดตามประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปี  เพื่อรายงานผลต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 

 1 .2  คณ ะ/หน่ วยงานจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี   เป็ น การ แปลงยุ ท ธศาสตร์ล งสู่  

การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน  และมีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการโดยผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน

เป็นผู้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี การกำกับติดตามมีการรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกเดือน  (www.kpi.msu.ac.th) ในการประเมินผลมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินตรวจประเมินคณะ/หน่วยงานทุกสิ้นปีงบประมาณ 

  1.3 ระดับบุคคล มีการจัดทำแบบข้อตกลงภาระงานและพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ (Term of 

Reference : TOR) โดยมีการกำหนดให้นำตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับคณะ/

หน่วยงานมากำหนดเป็นตัวชี้วดัในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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  การวิเคราะหศ์ักยภาพคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม SWOT 
 

จุดแข็ง (Strength : S) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและ
เป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวชิาการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพฒันาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ม ี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 

1. มีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่พัฒนาสมรรถนะความเป็นครู
และคุณลักษณะตามอัตลักษณข์องคณะฯ 
2. มีหลกัสูตรที่หลากหลายและบูรณาการการเรียนการสอน  
เพื่อการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม  
3. คณะเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในการผลิตครูและพัฒนาครูใน
ระดับชาต ิ
4. คณะมีศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและ
บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม 
5. คณะมีศูนย์กจิการต่างประเทศเพื่อพัฒนาทกัษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของนิสิตและบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
6. มีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ 
7. มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการของคณะ 
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จุดอ่อน (Weakness : W) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดอ่อน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและ
เป็นทีย่อมรับของเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ม ี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 

1. มีสัดส่วนเงินทุนวิจัยจากภายนอกและงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมที่
สามารถสร้างมูลค่ายังมีจำนวนน้อย 
2. ผลงานวิชาการของบุคลากรมีสัดส่วนการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติมีจำนวนน้อย 
3. การบริการวชิาการสู่สังคมที่สามารถสร้างรายได้ให้คณะยังมี
จำนวนน้อย เช่น รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 
4. จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตไมเ่ป็นไปตามแผน 
5. จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนของ

หลักสูตร 

6. ยังขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการของคณะ 
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โอกาส  (Opportunity : O) 
 

ยุทธศาสตร์ โอกาส (Opportunities)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและ
เป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ม ี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 

1. รัฐบาลส่งเสริมใหใ้ช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพฒันาประเทศ มี
โครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพในทกุ
ระดับการศึกษา 
2. มกีารกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางวิชาชีพและคุณลักษณะ
ของนิสิต โดยองค์กรวิชาชีพทีเ่กี่ยวข้อง  
3. หนว่ยงานตน้สังกัดมีนโยบายให้ผลิตหลักสูตรร่วมผลิตกับสถาบัน
ต่างประเทศ 
4. รัฐบาลมีนโยบายกำหนดใหม้ีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การสะสมหน่วยกิตและการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเป็นโอกาส

ทางเลือกทีห่ลากหลายของผู้เรียน 

5. นโยบายประชารัฐให้ทำหลกัสูตรร่วมกับหนว่ยงานเอกชน 
6. นกัเรียนมีความสนใจกับหลกัสูตรในระดับปริญญาตร ี

7. สถานการณว์ิกฤตของการเกิด COVID-19 ทำให้ปรับหลักสูตร

และการเรียนการสอนให้เกิดวถิีใหม ่

8. นิสิตต่างชาติมีความสนใจในระดับบัณฑิตศกึษาของคณะ 
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ข้อจำกัดหรืออุปสรรค (Threat : T) 

 

ยุทธศาสตร์ ข้อจำกัดหรืออุปสรรค (Threats)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและ
เป็นที่ยอมรับของเอเชีย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิ 
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ม ี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนและของโลก 
ส่งผลต่อการศกึษาต่อของนกัเรยีนระดับมัธยมศึกษา และการได้งาน
ทำของบัณฑิต 
2. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ส่งผล
ให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลงตามไปด้วย โดย
วัยเดก็และวัยแรงงานลดลง และวัยสูงอายุมีเพิม่ขึ้น 
3. มกีารเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายในการผลิตครูบ่อยครั้ง 
 

 

 

 

 



 

 

 

TOWS MATRIX  EDU MSU. 

 
 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 
1. มีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่พัฒนาสมรรถนะความเป็น
ครูและคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะฯ 
2. มีหลกัสูตรที่หลากหลายและบูรณาการการเรียนการสอน  
เพื่อการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม  
3. คณะเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในการผลิตครูและพัฒนา
ครูในระดับชาต ิ
4. คณะมีศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ
และบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม 
5. คณะมีศูนย์กจิการต่างประเทศเพื่อพัฒนาทกัษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของนิสิตและบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
6. มีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ 
7. มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการของคณะ 

จุดอ่อน (W) 
1. มีสัดส่วนเงินทุนวิจัยจากภายนอกและงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม
ที่สามารถสร้างมูลค่ายังมีจำนวนน้อย 
2. ผลงานวิชาการของบุคลากรมีสัดส่วนการตพีิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาตมิีจำนวนน้อย 
3. การบริการวชิาการสู่สังคมที่สามารถสร้างรายได้ให้คณะยัง
มีจำนวนน้อย เช่น รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 
4. จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตไมเ่ป็นไปตามแผน 
5. จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนของ

หลักสูตร 

6. ยังขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพือ่ใช้ในการบริหาร
จัดการของคณะ 

โอกาส (O) 
1. รัฐบาลส่งเสริมใหใ้ช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพฒันา
ประเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน ผลิตและ
พัฒนาครูให้มีคณุภาพในทกุระดับการศกึษา 
 
 

SO 
ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส (กลยุทธ์เชิงรุก) 

1. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสะสมการเรียนสอน 
2. การขยายเครือข่ายการรว่มมือทั้งในและต่างประเทศ 
3. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในทุกด้าน 
 

WO 
ใช้จุดอ่อนร่วมกับโอกาส (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 

1. จดัสรรงบประมาณในการเพิ่มประสิทธิภาพให้เครือข่ายเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มช่องทาง รวมถงึการเชิญวทิยากรพา
ทำวิจัย 
 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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โอกาส (O) 
2. มกีารกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะของนิสิต โดยองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง  
3. หนว่ยงานตน้สังกัดมีนโยบายให้ผลิตหลักสูตรร่วม
ผลิตกับสถาบันต่างประเทศ 
4. รัฐบาลมีนโยบายกำหนดใหม้ีการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต การสะสมหน่วยกติและการเพิ่มหลกัสูตร 

ระยะสั้น ซึ่งเป็นโอกาสทางเลือกทีห่ลากหลายของ

ผู้เรียน 

5. นโยบายประชารัฐให้ทำหลกัสูตรร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน 
6. นกัเรียนมีความสนใจกับหลกัสูตรในระดับ

ปริญญาตร ี

7. สถานการณว์ิกฤตของการเกิด COVID-19 ทำให้

ปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนใหเ้กิดวิถีใหม่ 

8. นิสิตต่างชาติมีความสนใจในระดับบัณฑิตศกึษา

ของคณะ 

 

 

 

SO 
4. มีฐานข้อมูลออนไลน์ที่จำเป็นในการสนับสนุน 

การบริหารจัดการของคณะ 
5. เพิ่มห้องเรียนที่ตอบสนองการเรียนรู้แบบใหม่  

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ 
6. Smart teacher 
7. เพิ่มหรือขยายชอ่งทางหลักสูตรร่วมกับหน่วยงาน 

การศึกษาภายนอก หรือเอกชน 
8. กิจกรรมการเรยีนการสอน กิจกรรมผ่านศูนย์ฝึก  

กิจกรรมนอกหลักสูตร/เสริมหลักสูตร (จิตอาษา) 
 

 

 

 

 

 

  

WO 
3. ส่งเสริมทกัษะด้านภาษา และการมีรางวัลจงูใจในการตีพิมพ์
ผลงาน 
4. มีหลกัสูตรก็ทำให้มีเงินเพิ่ม 

5. พัฒนาสมรรถนะใหก้ับบุคลากร อบรมทกัษะต่าง ๆ  
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อุปสรรค (T) 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียนและของโลก ส่งผลต่อการศึกษาต่อของ
นักเรียนระดับมธัยมศึกษา และการไดง้านทำของ
บัณฑิต 
2. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทย ส่งผลให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาลดลงตามไปดว้ย โดยวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง และวัยสูงอายุมีเพิ่มขึ้น 
3. มกีารเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายในการผลิตครู
บ่อยครั้ง 
 
 
 
 
 

ST 
ใช้จุดแข็งรับมอือุปสรรค (กลยุทธ์เชิงป้องกนั) 

1. พัฒนานิสิตให้มีความโดดเด่นทั้งทางวิชาชีพ เทคโนโลยี 
ทักษะด้านอารมณ์ที่สำคัญ โดดเด่นทกุด้าน 
2. เพิ่มช่องทางการเข้าถงึการเรียนการสอนใหม้ากขึ้น  
ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ (เปลี่ยนวิธกีารเรียนการ
สอนให้เข้าถึงผู้เรียนมากขึ้น)  
3. พัฒนาหลักสตูรให้มีความโดดเด่นและตอบสนองความ
ต้องการของตลาด 
4. ปรับวิธกีารรับนิสิตในช่วงรอบแรก (คือการรบัตรง) เพื่อให้ได้
นิสิตก่อนมหาลยัอื่น 

5. มกีารประชาสัมพันธ์กับนิสิตปัจจุบันให้ศกึษาต่อในระดับ
ปริญญาโท เพื่อเก็บหน่วยกิตในเวลาเรียนเพื่อเรียน ป.โท  

WT 
แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค (กลยุทธ์เชิงรับ) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้าน ๆ ให้กับ 
บุคลากรและนิสิต 

2. สร้างแรงจูงใจ เสริมแรงโดยใหร้างวัลจูงใจ 
ปรับปรงุแก้ไขให้ปัญหาลดลง 
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คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2564 – 2568 
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ผู้จัดทำ 

 

 

ที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 รองศาสตราจารย์สุวัฒน์  จลุสุวรรณ ์  รองคณบด ี

 รองศาสตราจารย์รังสรรค ์ โฉมยา  รองคณบด ี

 อาจารย์อารยา  ปิยะกุล      รองคณบด ี

 นายจุล  ใหม่คาม ิ       หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 

                                                                         คณะศกึษาศาสตร ์

 คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2564 - 2568 
 

 

ผู้จัดทำ 

 นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก    นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปฏิบัตกิาร 

 นางสาวภัทราภรณ์  ชาวนคร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้เผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์

 นายสมร   เหล็กกล้า     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

อัดสำเนา 

 นายณัฐพงศ์  นามเทพ     พนักงานอัดสำเนา 

 

 

 

 

 


