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ค าน า 

 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม่ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569)  และถ่ายทอดนโยบายสู่คณะ/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น  ในการนี้  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้ทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  และวิเคราะห์ศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2565 – 2569) ภายใต้กรอบแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยข้างต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลและสภาวการณ์ปัจจุบัน  อีกทั้ง  เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงาน
ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จักได้น าแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2565 – 2569) ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งจะสามารถ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ในอนาคต  
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นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

------------------------------------------------------------------ 
 

เพ่ือให้การบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
สถานศึกษา วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนด 
ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนโยบายดังกล่าว
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2560 -2564 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 

 
1. หมวดนโยบาย 

เป็นคณะที่มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มี  
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการท างาน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
บุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของคณะ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
และพัฒนาสถาบันให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของสังคมและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

 
2. หมวดภารกิจหลัก 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีทักษะทางวิชาการที่ได้มาตรฐานมีความรู้อันเป็น

เอกลักษณ์สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและเอเชีย  
2) ด้านการพัฒนานิสิต 

เป็นคณะที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

3) ด้านการวิจัย 
เป็นคณะที่มุ่งวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือชี้น าและแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและเอเชีย  

4) ด้านการบริการวิชาการ 
เป็นคณะที่เสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการบริการวิชาการ

ที่หลากหลายเพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชนและสังคม  และมีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการกับการเรียน 

การสอนและการวิจัย  
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5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นคณะที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแผ่ และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของอีสาน และวัฒนธรรมประเพณีของไทย มีการบูรณาการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัยและการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพนิสิตและประชาชน และ

ส่งเสริมต่อยอดขยายผลด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านคุณค่าและมูลค่าในระดับชาติและเอเชีย 

3. หมวดการบริหารจัดการ 
เป็นคณะที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างสรรค์ให้นิสิต บุคลากรมี

ความสุข เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข  และมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความมั่นคงและ
ความสุขในการท างาน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือขับเคลื่ อนภารกิจของคณะ มีระบบ
การเงินการบัญชีและงบประมาณที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย
ต่อการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สามารถก ากับควบคุม เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการจัดอันดับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ และพัฒนาด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการสอน
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565-2569 โดยได้ค านึงถึงความสอดคล้อง
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างมีทิศทาง
และเป็นเอกภาพ  ภายใต้ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 -2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565 
โดยในช่วงของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565-2569 
คณะจะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดความต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  และสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  รวมทั้งบทบาทของประเทศที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564 เป็น
แผนซึ่งคณะใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน ระยะ 5 ปี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2569 และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และเสนอแผน 
กลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “คณะชั้นน าด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในระดับเอเชีย” ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม  
เป้าประสงค์ที ่1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสังคมและรองรับการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการ

ของตลาดแรงงานและสังคม 
เป้าประสงค์ที ่1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะ เพ่ือ

อนาคต   
เป้าประสงค์ท่ี 1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และนานาชาติ  

เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง ให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที ่3.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
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เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ให้มี
ความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ 
เป้าประสงค์ที ่5.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มี 

ความคล่องตัว รวดเร็ว  ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้นในการท างาน 
เป้าประสงค์ที ่5.2 บริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ือสร้างรายได ้
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย และ

การบริการวิชาการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2565-2569 จะเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญยิ่งให้กับทุกหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อันจะเป็นแนวทางในการท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคณะสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายของการเป็นคณะชั้นน าด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับเอเชียต่อไป 
 
 
 



 
              แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2565-2569 ฉบับปรับปรงุกุมภาพันธ์ 2566 

 
5 

การวิเคราะห์ศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(SWOT) 

   
จุดแข็ง 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และเป็น
หลักสูตรที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเข้มแข็งในการวิจัยและบริการวิชาการด้าน
ท้องถิ่น ส่งผลให้มีเครือข่ายทางการวิจัยและบริการวิชาการ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก อีกท้ังยังสามารถต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นได้ 

3. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ประสบการณ์ และมีทักษะภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย 
อีกทั้งสามารถบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มียุทธศาสตร์ทางที่ตั้ง ส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. นิสิตมีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

และนอกประเทศ ส่งผลให้นิสิตมีทักษะและความพร้อมสู่การท างาน  
หมายเหตุ  นวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือชุดความรู้ก็ได้ 

 
จุดอ่อน 

1. บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติมีจ านวนน้อย 
3. จ านวนการอ้างอิงงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Citation) มีจ านวนน้อย 
4. สิทธิบัตรจากนวัตกรรมในระดับชาติมีจ านวนน้อย 
5. บุคลากรสายวิชาการมีภาระงานสอนมาก (วิชาเอก/ศึกษาทั่วไป/สอนร่วมกับคณะอ่ืน) 

ส่งผลกระทบต่อการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่เพียงพอต่อ  

การให้บริการ   
7. จ านวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่อาจารย์ในคณะได้รับมี

จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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8. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยังขาดความเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9. ระเบียบ/กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ และการด าเนินงานให้เกิด
ความคล่องตัว โดยเฉพาะระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

หมายเหตุ   สิทธิบัตร หมายถึง  หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เ พ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์  
(Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิ
พิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับ ลักษณะองค์ประกอบ 
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ,ยารักษาโรค, วิธีการ
ในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 
 

โอกาส 
1. คณะมีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและหลากหลายสอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ

และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น

โอกาสให้คณะจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น หลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรการเรียนออนไลน์ หลักสูตรเครดิตแบงค์ เป็นต้น 

3. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 (จีน 
เกาหลี ญี่ปุ่น) ส่งผลให้สามารถสร้างยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้
หลากหลายมิติ 

 
อุปสรรค 

1. ภาวะวิกฤตของโรคระบาด Covid-19 ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของคณะในทุก ๆ ด้าน 

2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและของต่างประเทศไม่
เอ้ือต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

3. การแข่งขันกับสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. นโยบายชาติและมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ปรัชญา   :   ความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม น าชุมชนสู่สากล 

 
วิสัยทัศน์   :   คณะชั้นน าด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับเอเชีย 

  

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
คณะชั้นน า คือ คณะที่มีชื่อเสียงและเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ 

การบริการวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
1. บุคลากรของคณะฯ มีผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เผยแพร่ใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
2. จ านวนกิจกรรม/ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระดับเอเชียเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. จ านวนรางวัลที่นิสิตได้รับได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ 
 

พันธกิจ   :  
1. การจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มีคุณลักษณะตามพึงประสงค์และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ  
2. การพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือ

ชี้น าสังคม 
3. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือให้ชุมชนและ

สังคมเข้มแข็ง 
4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
5. การบริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ และธรรมาภิบาล 

 

สมรรถนะหลัก   : 
1. หลักสูตรที่มีความหลากหลาย อยู่ในความสนใจของผู้เรียน และได้รับการยอมรับจากสังคม 
2. คณะมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในมิติท้องถิ่นและอีสานศึกษา  
 

อัตลักษณ์   :   พหุภาษา วิชาการเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 

เอกลักษณ์   :   การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 
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ค่านิยม   : 
 

H = Happiness  การท างานอย่างมีความสุข 
U = Unity   ความเป็นเอกภาพ 
S = Sharing   การแบ่งปัน 

       
O = Outstanding Organization  การเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่น 

C = Creativity   การท างานอย่างสร้างสรรค์ 
 
ยุทธศาสตร์   : 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม 
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
3. การให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะ 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2565-2569  
ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ์ 2566  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม 

 

เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ส าคัญ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  

ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคมและรองรับการเรียนรู้ส าหรับประชาชน
ทุกช่วงวัย 

1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ  
รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม 

1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ 
    ตลอดชีวิต และทักษะ เพื่ออนาคต 
1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

รองรับผู้เรียนชาวตา่งชาติ 

1. หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความโดดเด่นทันสมัย 
และตอบสนองต่อผู้เรียน 

2. หลักสูตรระยะสั้นดา้นภาษาเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนิสติ
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

3. บัณฑิตมีงานท า 
4. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบณัฑิตของคณะ 
5. บัณฑิตหรือนิสิตเป็นผู้ประกอบการเพิ่มข้ึน 
6. บัณฑิตหรือนิสิตได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

เพิ่มข้ึน 
7. รายวิชาที่เปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิตของ

มหาวิทยาลยั 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด หน่วย 
นับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคมและรองรับการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
1.1.1 จ านวนหลักสูตรร่วมผลิตกับ

ผู้ประกอบการ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 
1.1.1) 

หลัก 
สูตร 

✓ 
5 

หลักสูตร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สป.อว. (ร้อยละจากหลักสูตร
ทั้งหมด) 

ร้อยละ ✓ 
ร้อยละ 
100 

(ผ่านการ
ประเมิน

ทุก
หลักสูตร) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด หน่วย 
นับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
1.1.3 จ านวนหลักสูตร หรือชุดวิชา หรือ

รายวิชา หรือหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นระบบคลังหน่วยกิต* (ก.พ.ร. 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3) 

หลักสูตร - 1 
หลักสตูร 

1 1 5 

1.1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา 
(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1.1.4) 

ร้อยละ ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

1.1.5 ร้อยละของหลักสูตรที่รับนิสิต
เป็นไปตามแผนการรับนิสิต* 
(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1.1.5) 

ร้อยละ - ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลติบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม 
1.2.1 รอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ  
ร้อยละ 
56.67 

 

90 90 90 90 

1.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ ✓ 
4.38/ร้อย
ละ 87.60 

4.5 4.5 4.5 4.5 

1.2.3 จ านวนรางวัลที่นสิิตหรือศิษย์เก่า
ได้รับในระดบัชาติและนานาชาติ 
(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1.2.5)  

รางวัล 23 รางวัล 20 
รางวัล 

25 
รางวัล 

30 
รางวัล 

35 
รางวัล 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต 

1.3.1 ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 
1.3.1) 

ร้อยละ ✓ 
ร้อยละ 
100 
(835 

รายวิชา) 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับผู้เรียนชาวต่างชาต ิ
1.4.1 ร้อยละนิสิตตา่งชาต ิ ร้อยละ - ร้อยละ 

5 
ร้อยละ 

6 
ร้อยละ 

7 
ร้อยละ 

8 
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กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการส าคัญ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคมและรองรับการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
1.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้ข้อมูล

จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่ส าคัญเพื่อน ามา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดด
เด่น 

1.1.2 สร้างและพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา/หลักสูตร
ระยะสั้น ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับระบบ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถจัดเก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต  

1.1.3 สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการเพิ่มโอกาสการได้งานท าของ
บัณฑิต 

1.1.4 สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)  
 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับผู้เรียนจาก

ต่างประเทศ  
3) โครงการพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาที่เปิดในระบบคลัง

หน่วยกิตของมหาวิทยาลัย  
 4) โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทีส่ร้างรายได้  
 5) โครงการสร้างเครือข่ายกับผู้ใชบ้ัณฑิตทัง้ภาครัฐและ

เอกชน  
6) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตร AUN-QA 
 

เป้าประสงค์ที ่1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 

1.2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี  และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้นิสิต
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จรงิ   

1.2.2 พัฒนาทักษะวชิาชีพ โดยก าหนดให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ  

1.2.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมี
ความพร้อมในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  

1.2.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้กิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
ปัจจุบนั 

1) โครงการฝึกประสบการณ์  
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน  
 3) โครงการพัฒนะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตเพื่อการ

เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
4) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตหรอืฝึกประสบการณ์

ต่างประเทศ (In bound/Out bound) 
5) โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Life-Long Learning Skill)  
 6) โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 7) โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการใน

ศตวรรษที่ 21 : Young Entrepreneurs Project (YEP) 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะ เพ่ืออนาคต 
1.3.1 สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสังคม ชุมชน และ

สถาบนัองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต /ระบบคลงัหน่วย
กิต 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญ 
1.3.2 สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และสิ่งจูงใจ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สง่เสริมทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต   

1.3.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัยเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทักษะเพื่ออนาคต 

1.3.4 พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพสูง และใช้
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการเรียนการสอน  

1.3.5 ยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างาน 
(Reskill/Upskill)  

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  E-learning/ 
Digital Learning 

3) โครงการพัฒนาบุคลากรภายในคณะ 
 4) โครงการเสริมและพัฒนาทักษะอาจารย์ (Reskill 

และ Upskill)   

เป้าประสงค์ที่ 1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
1.4.1 การประชาสัมพันธ์หลักสตูรเพื่อรองรับนิสิต
ต่างชาต ิ

โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรเพื่อรองรับนิสิตตา่งชาต ิ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

 

เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง 

ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ไม่น้อยกว่า 20 ผลงานต่อป ี

2. จ านวนเงนิทุนวจิัยจากแหล่งทุนภายนอกไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง
ต่อปี 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด หน่วย 
นับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง ให้ได้รบัการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับ 

การตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน ✓ 
20 เร่ือง 

20 
 

20 
 

25 
 

25 
 

2.1.2 จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับ 
การตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาต ิ

ผลงาน ✓ 
60 ผลงาน 

40 45 50 55 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด หน่วย 
นับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
2.1.3 จ านวนเงินได้รบัการสนับสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอก (ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
2.1.1) 
(นับได้ทั้งเงนิวิจัย+บริการวชิาการ) 

บาท 841,452 
บาท (วิจัย) 
10,108,000 

บาท  
(บริการ
วิชาการ) 

5 ล้าน 
บาท 

6 ล้าน 
บาท 

7 ล้าน 
บาท 

8 ล้าน 
บาท 

2.1.4 จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนจาก
ต่างประเทศ (ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
2.1.2) 

โครงการ 1 โครงการ 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

 
กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการส าคัญ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าประสงค์ที ่2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท างานวิจัยเชงิ

บูรณาการด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2.1.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยใน

ระดับสากล 
2.1.3 สนับสนุนทุนภายในทีส่อดคล้องและเชื่อมโยงกบั

ทิศทางการพฒันาประเทศ 
2.1.4 การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายใน 

หน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ 
2.1.5 การสร้างนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (เชน่ กระบวนการท างาน ชดุ
ความคิดความรู้ เป็นตน้) 

2.1.6 การสร้างโอกาสในการหาทุนวิจัยจากทุนภายนอก
เพิ่มมากขึ้น (เช่น การประชุมกลุ่มย่อย/
แลกเปลี่ยนดา้นการวิจยักับหน่วยงานภายนอก) 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2) การจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ   
4) โครงการส่งเสริมและพฒันางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

และสร้างนวัตกรรม 
5) โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวตา่งชาติ

ที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อสร้างงานวิจัยสู่ความเปน็เลิศ
และสร้างภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

เป้าประสงค ์ ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
3.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง จ านวนโครงการบริการวชิาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนและสงัคม อย่างน้อย 10 ชุมชน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด หน่วย 
นับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

2564 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง 
3.1.1 จ านวนชุมชนและสังคมทีไ่ด้รับ

บริการวิชาการแล้วก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  

ชุมชน ✓ 
13 ชุมชน 

(U2T 
for 

BCG/ 
1 

โครงการ) 

10 10 10 10 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการ
วิชาการต่อป ี

เครือข่าย ✓ 
13 ชุมชน 

(U2T 
for 

BCG/ 
1 

โครงการ 

1 2 2 2 

3.1.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน 
การบริการวิชาการต่อปี  

โครงการ/

กิจกรรม 
✓ 
13 

โครงการ/
กิจกรรม 

10 10 10 10 

 

กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการส าคัญ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญ 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง 
3.1.1 มีระบบ กลไก และศูนย์ 

บริการวิชาการของคณะเพื่อให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน) 

1. สร้างเครือข่ายและจัดท าความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานภายนอก 

2. โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง 
3.1.2 สนับสนุนและสง่เสริมการพัฒนา 

ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  
3.1.3 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหนว่ยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแหล่งทุนภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม 

3.1.4 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับ 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
และสังคม 

3. การสนับสนุนงบประมาณเพือ่จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการในระดับหลักสูตร 

 4. โครงการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือ 
การบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกบัชุมชน
และสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
 

เป้าประสงค ์ ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ให้มีความโดดเด่นเป็นที่
รู้จักและยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

มีผลงานดา้นศิลปวัฒนธรรมเปน็ที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ผลงาน  

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย  

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด หน่วย 
นับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ให้มีความโดดเด่นเป็นที่
รู้จักและยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
4.1.1 จ านวนโครงการที่ก่อให้เกิดองค์

ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม  
ผลงาน ✓ 

2 ผลงาน 
1 1 1 1 

 
กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการส าคัญ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ให้มีความโดดเด่นเป็นที่รูจ้ัก
และยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
4.1.1 ส่งเสริมด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แบบมุ่งเปา้และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อ่ืน ๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในภาค

1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม 
 2) โครงการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือดา้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสานระหว่างมหาวิทยาลยักับชุมชน
และสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ให้มีความโดดเด่นเป็นที่รูจ้ัก
และยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือที่เอ้ือต่อการศึกษาทาง
วัฒนธรรม 

4.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะเพื่อ ให้นิสิตและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ 

 

เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลัก 

   ธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว  
   ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการท างาน 

5.2 มีการส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคคลทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

5.3 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างรายได้
จากงานวิจัยและบริการวิชาการ 

5.4 มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรบัการจัดการเรียน 
การสอน  การวิจัย และการบรกิารวิชาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

 

1.  ลดขั้นตอนการท างานเพื่อการบริการที่รวดเร็วภายใต้
หลักธรรมาภิบาล/ การบริหารจดัการคณะให้เกิด 
ความคล่องตัว 

2. คณะผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ EdPEx 200 
3. มีรายได้เพิ่มข้ึนจากการวิจัย บริการวิชาการ และ

หลักสูตรระยะสั้น 
4. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุให้ได้รับต าแหน่ง

สูงขึ้น 
6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การบริหารงานดา้นบุคลากร อย่างน้อย 1 ระบบ 
8. จ านวนกิจกรรม/ความร่วมมอืทางวิชาการกับเครือข่าย

มหาวิทยาลยัในระดบัเอเชียเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
9. จ านวนรางวัลของนสิิตทีไ่ด้รับในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน

จ านวนกิจกรรมหรือการสนับสนุนงบประมาณใน 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่รองรับการจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวชิาการ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด หน่วย 

นับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการท างาน 
5.1.1 คณะผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพ EdPEx 200 
คะแนน - - - - EdPEx 

200 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคคลทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีประสทิธิภาพ 

5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ร้อยละ  
ร้อยละ 
31.93 
(38 คน 
จาก 119 

คน) 

60 60 60 60 

5.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุให้ได้รับต าแหน่งสูงขึน้ 
(ผู้ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/
ผู้เชี่ยวชาญ) 

โครงการ 
 
 

- 
 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5.3.1 เงินรายได้คณะเพิ่มมากข้ึน  

   (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 
ร้อยละ  

ไม่เพ่ิมขึ้น 
(ปีงบประมาณ 

2565 
401,250.22 

บาท 
ปีงบประมาณ 

2564 
488,370.25) 

3 3 5 5 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

5.4.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการใน 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่รองรับ 
การจัดการเรียนการสอน   
การวิจัย และการบริการวชิาการ 

โครง 
การ 

✓ 
1 โครงการ 

1 1 1 1 
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กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการส าคัญ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญ 

เป้าประสงค์ 5.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็วใช้
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการท างาน 
5.1.1 พัฒนากระบวนการบริหารแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏบิัติราชการ แผนปฏิบัตกิารให้สอดคล้อง
กับนโยบายของชาติ สป.อว. มมส และให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 

5.1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาแผนการบรหิารองค์กรเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 

5.1.3 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่สนับสนุน
การท างานและตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร
และมหาวิทยาลัย 

5.1.4 พัฒนาระบบการบริหารจดัการสู่ความเปน็เลิศ 
(EdPEx) 

5.1.5 มีระบบ Information ทีจ่ัดท าฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของคณะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
และการบริหารงานที่มปีระสิทธภิาพและเปน็
ปัจจุบนั น ามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง การน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)    

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

3) โครงการพัฒนาอาจารย์ 
4) โครงการ/กิจกรรมปรับกระบวนการจัดท าแผนใน

ระดับคณะ 
 

เป้าประสงค์ 5.2 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทุกระดบัได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธภิาพ 

5.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น และพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสาขา
วิชาชีพ 

5.2.2 พัฒนาและปรบัปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไป
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 1) โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับแบบมุ่งเป้าเพื่อ
ความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึน้ 
 2) โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสาย

สนับสนนุ 

เป้าประสงค์ 5.3 บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ 

5.3.1 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงินและพัสดุให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ 

5.3.2 ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการวิจัย/บริการ
วิชาการ 

5.3.3 บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1) เพิ่มสัดส่วนเงนิทุนวจิัยภายนอก 
 2) การจัดท าโครงการบริการวิชาการและหลักสูตร

ระยะสั้นเพื่อเพิ่มรายได ้
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าประสงค์ 5.4 มีโครงสร้างพืน้ฐานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน   
5.4.1 การปรับปรุง พฒันาโครงสร้างพื้นฐานภายใน
คณะให้เหมาะสม รองรับการการจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย  และการบริการวชิาการ  

1) ปรับภูมิทัศนโ์ดยรอบให้รองรับกับ 
การจัดการเรียนการสอน  การวจิัย  และการบริการ
วิชาการ 
2) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับสู่

สากล 
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ภาคผนวก ก 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 849/2565 เรื่อง   
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2569  

และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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ภาคผนวก ข 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2565-2569 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yes 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดท า ทบทวน และปรับปรุงแผนฯ  

(ผู้บริหาร ตัวแทนภาควิชา/ตัวแทนหลักสตูร) 

จัดท า/ปรับปรุง ร่างแผนฯ 

ประชุมคณะกรรมการฯ 
พิจารณาร่างแผนฯ 

เสนอร่างแผนฯ ต่อท่ีประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ   

ให้ความเห็นชอบ 

Yes 

Yes No 

No 


