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ค ำน ำ 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ควบรวมคณะวัฒนธรรมศาสตร์ กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ โดยให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง นิสิต งบประมาณและรายได้ไปรวมกัน นั้น เพ่ือให้คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีแผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์กระทรวง  ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นกรอบ
แนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ต่างๆ และเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
และเป้าประสงค ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในหลาย ๆ ด้านที่มีการ
ปรับเปลี่ยนทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบราชการ จากการศึกษาข้อมูล
พบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดสัมฤทธิผล ไม่ว่าจะการ
ปรับปรุงระบบราชการ การปฏิรูประบบราชการ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ การรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการการรับการตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะเป็นที่
ยอมรับและได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

จากเหตุผลเบื้องต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จ าเป็นต้องส ารวจบทบาท รวมทั้ง
เตรียมวางแผนการด าเนินงานที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการทบทวนบทบาทของคณะที่จะเป็นส่วน
หนึ่งของการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยสู้มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศกลุ่มอาเซียน  

แผนกลยุทธ์ที่จัดท าขึ้นในครั้งนี้ เป็นแผนชี้น าทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาคณะฯ โดยมีหลักการอยู่บน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะฯ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์  ฉบับนี้  ที่ ได้ เสียสละเวลาอันมีค่า           
ในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดที่เป็นประโยชน์ จนกระทั่งการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยดี 
และหวั ง เป็นอย่ างยิ่ งว่ า  ทุกส่ วนงานภายในคณะจะน าแผนกลยุทธ์นี้ ไปปฏิบัติและเผยแพร่ รวมถึง           
การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วย
ท าให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูล มีความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถน าไปสู่ การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 
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ส่วนที ่1 บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  ได้จัดตั้งขึ้นจากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยุบคณะวัฒนธรรม
ศาสตร์เพ่ือควบรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง นิสิต งบประมาณและรายได้ไปรวมกัน และให้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Faculty of Fine-Applied 
Arts and Cultural Science” มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินการตามวิสัยทัศน์สู่พันธกิจ เป็นการวางทิศทางการ
ด าเนินงาน แล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรให้รวมกันขับเคลื่อนเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 การขับเคลื่อนการพัฒนาคณะในมิติศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีปัจจัยที่ต้องเร่งรัดการด าเนินงานหลาย
ประการ ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้ครอบคลุม
วัฒนธรรมสากลไทยและท้องถิ่น 2) การยกระดับการบริหารจัดการมรดกและทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 3) การน าทุนทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่นมาเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและ
บริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด 4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ 5) การเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทย
และความเป็นไทย 6) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม 7) การสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ความส าคัญของประชาคมอาเซียนในมิติศาสนาและวัฒนธรรม 8) การส่งเสริมอุตสาหกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 9) การพัฒนาความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมและน าภาพลักษณ์ไทยสู่สากล และ การบริหารจัดการ
คณะให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ก าหนดกรอบ ทิศทางการด าเนินงานในช่วงสี่ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เพ่ือขับเคลื่อน
คณะไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกรอบตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ โดยมุ่งให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในมิติ
ทิศทางการพฒันา ตลอดจนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบในการผลักดันกลยุทธ์ไปปฏิบัติร่วมกัน 

 แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะใช้เป็นแผนในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นเครื่องมือและ
แนวทางด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่งคงสืบไป  
 

วัตถุประสงค์ 

  1) เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในระยะ 4 ปี ข้างหน้าภายใต้กรอบการบริหารจัดการ นโยบาย และยุทศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามและประเมินผลการท างานภายใต้ระบบการสร้างตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและตามหลักธรรมาภิบาล 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์    
  การจัดท าแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 4 ปี ในครั้งนี้ มุ่งเน้นกลยุทธ์การด าเนินงานหลักท่ีจะผลักดันให้เป็นรูปธรรม 
โดยมีการประยุกตเ์ครื่องมือส าคัญท่ีใช้เป็นแนวทางส าหรับกระบวนการ ได้แก่ Strategic Planning Model : A B C 
D E และ Malcolm Baldrige criteria หมวดที่ ๒ อ้างอิง Matt H. Evans, โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพ ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผู้บริหาร ระดมความคิดเห็น 

ต่อสภาพแวดล้อม และร่วมพิจารณาแนวทางการ
ด าเนนิงานระดับกลยุทธ ์

ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ผู้บริหารทกุระดับ 

ของคณะ 

จัดประชมุประชาพจิารณร์่างแผนกลยุทธ ์

แล้วน าข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาพิจารณา
ร่วมกัน 

    

   

ประชุมทบทวนโดยบุคลากรทกุคน 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและก าหนดกลยุทธข์อง
คณะร่วมกนั 

  สิงหาคม ๒๕๖๓ – กนัยายน ๒๕๖๓ 

ผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะ 

  กลุ่มบุคลากรของคณะ 

มกราคม ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์/
กรรมการประจ าคณะ 

-ผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

-ผู้ใช้บัณฑิต 

-ผู้แทนศิษย์เก่า 

-ผู้แทนนิสติปัจจุบัน 

ภายใน 

ภายนอก 

ส ารวจความคิดเห็น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ 

 สิงหาคม ๒๕๖๓- กนัยายน 256๓ 

แผนภาพที่ ๑ ภาพแสดงขัน้ตอนและผู้ทีเ่กีย่วข้องในการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ 

เสนอร่างแผนกลยุทธ์ไปยัง มหาวทิยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

    

   มกราคม-กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 

กองแผนงาน  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

คณะจัดพิมพร์ูปเล่มและ 

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์

    

   

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ค ำอธิบำยแผนภำพที่ 1   

 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖7) คณะศิลปกรรม
ศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2. ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  ที่มีต่อการ
ด าเนินงานของคณะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และความคาดหวังต่อบทบาทในอนาคต โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือส ารวจความคิดเห็น  

 3. ส ารวจความคิดเห็นของผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน 

 4. จัดประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  และวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กับผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดร่วมกัน การศึกษาข้อมูลภายในแผนกลยุทธ์ ๔ ปี แผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนการศึกษาข้อมูลภายนอกนั้น เป็นการศึกษาแผน นโยบายชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แนวโน้ม
เทคโนโลยีแล้วน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์ และจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ 

 5. จัดการประชุมผู้บริหารฯ และจัดท าเนื้อหาแผนแม่บท ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การ
วิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงาน ทิศทาง แผนงานและ
โครงการ งบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุน             

 6. จัดประชุมประชาวิจารณ์แผนกลยุทธ์ของคณะ เพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการ 
และบุคลากรทุกคนเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมแผนกลยุทธ์ร่วมกัน แล้วน าเสนอแผนฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ และคณะกรรมการบริหารน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอตามล าดับขัน้ตอนต่อไป 

 8. เมื่อมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนของคณะแล้ว ต้องจัดพิมพ์รูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในคณะ และจัดโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 9. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี 

     

ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

1. ผู้น า  

     ผู้น าทุกระดับมีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  

2. บุคลากร   

    บุคลากรของคณะได้ผ่านกระบวนการสรรหา ถ่ายทอดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจน 
ได้รับการพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพ่ือพร้อมด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 



๔ 
 

 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ   

     เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนางานด้านต่างๆ ของคณะ เพ่ือรองรับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ความต้องการของผู้เรียน วิธีการติดต่อสื่อสารที่พัฒนาอย่างก้าว
กระโดด เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจ ทบทวน รวมถึงการจัดหาให้เพียงพอ พร้อมบ ารุงรักษา และพัฒนาให้มี
ความทันสมัย และเหมาะสมต่อการใช้งาน  

4. ระบบบริหารจัดการภายใน  

     คณะมีการทบทวน และวางแนวทางในการจัดระบบการบริหารงานภายในให้สามารถตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้สามารถสอบ
ทานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกระบบ เช่น ระบบการบริหารในเชิงโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน
บุคคล ระบบจัดการเรียนการสอน ระบบด้านการเงินงบประมาณ  เป็นต้น  

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   

    เป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญที่จะสนับสนุนให้คณะสามารถมุ่งสู่วิสัยทัศน์ โดยการสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และร่วมสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1) ได้แผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงของการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ 

เป็นอุปสรรคต่อกัน 

   3) เพื่อให้น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
 

นโยบำยและแผนพัฒนำประเทศที่เกี่ยวข้อง 

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

  รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม  
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ส าหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศมีความ พร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพ กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ให้
ความส าคัญ อาทิ  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 2) การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึง 3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

2. กรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2574 

  เป้าหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาส และความเสมอภาค ทางการศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบท เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัตร 
ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้(Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใน
อีก ๑๕ ปีข้างหน้า โดยกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 9 
ด้าน คือ  

   1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  

   2. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  

   3. ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา  
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   4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  

   5. ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล  

   6. ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา  

   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผู้เรียน  

   8. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา)  

   9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

  3.1 ประเด็นที่11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

   เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา 
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  

   ประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น และการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
วัยแรงงาน  

  3.2 ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

   เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย   
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญา  

   ประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  2. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

  3.3 ประเด็น 15 พลังทางสังคม  

   เป้าหมาย ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม  

ประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง 1. การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก  

  3.4 ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

   เป้าหมาย 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ เพ่ิมข้ึน ประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้อง  

   1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  

   2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม  

   3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

   4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน  

   5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
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4. แผนกำรปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน (สรุปประเด็นทำงกำรศึกษำ) เพื่อให้สอดคลองกับ แผนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง ๆ   

  4.1 ด้านการเมือง มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความรูความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  กิจกรรมของพรรคการเมือง  
ต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และมีกลไกก าหนดความรับผิดชอบของ พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง รวมถึงมีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ดังนี้  

   4.1.1 สร้างจิตส านึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี  

   4.1.2 สร้างจิตส านึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของโลกท่ีดี 

  4.2 ด้านการบริหารราชการ จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ให้เป็น “ภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือ
ประชาชน” โดยมีเป้าหมายการจัดการภาครัฐให้เปิดกว้าง และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล  โครงสร้างของ
องค์กรมีขนาดกะทัดรัดแต่แข็งแรงด้วยระบบบริหารและบริการประชาชนบนฐานดิจิทัล อย่างโปร่งใส ทันสมัยและ
รวดเร็ว บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพสูง และหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างวัฒนธรรม ต่อต้าน การทุจริตในหน่วยงาน
และภาคสังคม ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา คือ ส่งเสริม/ พัฒนาการเป็นโรงเรียนต้นแบบ (การบริหาร
ราชการแผ่นดิน)  

  4.3 ด้านกฎหมาย มีกรอบการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทยเป็นหลัก โดยพิจารณาประกอบกับกลไกการปฏิรูปกฎหมาย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งก าหนดเป็นเป้าหมายหรือ
ผลอันพึงประสงค์เพ่ือให้มีกลไกต่าง ๆ อาทิ กลไก การออกกฎหมายที่ดีเท่าที่ จ าเป็น กลไกการตรากฎหมายเพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ  กลไกการเข้าถึงกฎหมายของประชาชน 
ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมเสนอร่างกฎหมายและด้านความรู้ความเข้าใจ 

  ในระบบกระบวนการยุติธรรม การยกเลิกและปรับปรุงกฎหมาย ที่ล้าสมัยเป็น อุปสรรค พัฒนา
กระบวนการทางกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสนับสนุนมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูป  
การเรียนการสอนเพ่ือสร้างและพัฒนานักกฎหมาย ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา  

   4.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น Start up รนุเยาว์ 

   4.3.2 จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และ 
สตาร์ทอัพ  

  4.4 ด้านยุติธรรม ก าหนดเป้าหมายให้การด าเนินงาน ในทุกขั้นตอนมีก าหนดระยะเวลา ที่ชัดเจน มีกลไก 
การบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดีให้เข้าถึง กระบวนการยุติธรรม
โดยเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าในส่วนของการบริหารงานยุติธรรมต้องเกิดกระบวนทัศน์ เพ่ือให้สังคม โดย
ปรับปรุงระบบนิติวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน อีกท้ังกระบวนการยุติธรรมต้องมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไมมีประเด็นการศึกษาที่สอดคลอง  

  4.5 ด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลให้เกิดผลิตภาพสูงขึ้น (Higher productivity) ความสามารถ ในการแข่งขันใน
ระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) การเติบโตอย่างครอบคลุม ทั่วทุกภาคส่วน  (more inclusive) และ
อย่างยั่งยืน (more sustainable) และสถาบันทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะสูง (high  performance economic 
institution) ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา  

4.5.1 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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4.5.2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ)  

   4.5.3 พัฒนาหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวะต้นแบบ โครงการทวิภาคี (พัฒนาบุคลากร   
และผู้เรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา)  

   4.5.4 พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษา  

   4.5.5 ผู้สอนและผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และท าการวิจัย (ทุกระดับ)    

   4.5.6 พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  

  4.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดกรอบการปฏิรูปครอบคลุม ด้านทรัพยากรที่ส าคัญ
ของประเทศ ไดแก่ ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ทรัพยากร  ธรรมชาติได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้
สมบูรณ์และยั่งยืน เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
บนความร่วมมือของทุกภาคส่วน ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา  

   4.6.1 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม ้และสัตว์ปา่ 

   4.6.2 ส่งเสริมโครงการ Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/ สถานศึกษา (ทุกระดับสถาบัน)  
   4.6.3 พัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ  

  4.7 ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วม ในการวาง
ระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ า เป็น และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็น
เอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา  

   4.7.1 ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับและทุกภาคส่วน  
(สอดคลองกับประเด็นด้านสังคม)  

   4.7.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิดสิทธิ ทางสื่อสังคม 
(ทางการแพทย)์  

   4.7.3 การเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (สายการแพทย์)  

   4.7.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหล่งฝึก (ส าหรับสายการแพทย์ ) ที่มีมาตรฐาน  
   4.7.5 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนากาย 
จิต สังคม ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน (สอดคลองกับประเด็ดด้านสังคม)  

  4.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของ การท า
หน้าทีข่องสื่อบนความรับผิดชอบ และการใช้พื้นที่ดิจิทัล เพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ  ด ารงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่า เสรีภาพของการสื่อสารคือ เสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  

   4.8.1 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน ในทุกระดับ และทุกภาค
ส่วน (ทุกระดับชั้น)  

   4.8.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ และลดการละเมิดสิทธิ
ทางสื่อสังคม (ทางการแพทย์) + (ทุกระดับชั้น)  
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  4.9 ด้านสังคม เพ่ือให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึนและ มีหลักประกัน
ทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
ชุมชน/ท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา  

   4.9.1 ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทยีมกัน และตาม
การศึกษาภาคบังคับ  

    - การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

   4.9.2 ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน ในทุกระดับ และทุกภาคส่วน  

    - การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิดสิทธิทางสื่อ
สังคม และมีการค านึงถึงในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค  

   4.9.3 ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนากาย จิต 
สังคม ที่พรอมเข้าสูเด็กวัยเรียน และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  

   4.9.4 ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา ควบคูคุ่ณธรรมจริยธรรม  

   4.9.5 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น  

   4.9.6 ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 

   4.9.7 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการท าวิจัย  

  4.10 ด้านพลังงาน ส่งผลให้กระบวนการแข่งขันด้านกิจการพลังงานมีความเป็นธรรมมากขึ้น ภายใต้กลไก
ตลาดที่เหมาะสม พลังงานของประเทศมีความม่ันคง เพียงพอต่อประชาชน ทุกคนและ ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
และได้รับการบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เป็นธรรม การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะช่วยยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  การวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการเติบโต ของพลังงานทางเลือก  

  4.11 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายให้ประเทศไทย มีระดับ
คะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 
2579 ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  

   - ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการด าเนิน ชีวิต  

   - สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ให้รังเกียจการทุจริต และ
ตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรัปชัน     

5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น 
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ ของชาติระยะ 20 ปี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยื่น ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการ ประเมินสถานะของประเทศในด้านต่างๆ 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โดยรวม และยุทธศาสตร์ ดังนี้  



๑๐ 
 

 

  5.1 วัตถุประสงค์  

   5.1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่นมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคม ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัย  

   5.1.2 เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน  มีความมั่นคง
ทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบโลจิสติกส์ที่
ไดม้าตรฐานสากล รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่างๆ  ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

   5.1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   5.1.4 เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ข้ามชาติ 
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบต่างๆ  ในระดับอนุภาค 
ภูมิภาค และโลก 

   5.1.5 เพ่ือให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่  
และพ้ืนที่รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการ 
ประชาชนไดอ้ย่างมีคุณภาพท่ัวถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น  

  5.2 เป้าหมายรวม  

   5.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

   5.2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายไดแ้ละความยากจนลดลง  

   5.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

   5.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ า  

   5.2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  

   5.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  

  5.3 ยุทธศาสตร์  

   5.3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ คนไทย
ส่วนใหญ่ มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน คนในสังคมไทยทุกช่วงวัย  มีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพ่ิมขึ้น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสถาบันทางสังคม มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และ ภาคเอกชน  

   5.3.2 ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลด ความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน พรอมทั้งการแก้ไขปัญหา ความยากจนอันเป็น
ข้อจ ากัดต่อการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ตลอดจนเพ่ิมโอกาส การเข้าถึงบริการ พ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  
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   5.3.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อน ให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยให้การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัว เพ่ิมศักยภาพการผลิตของประเทศ รักษาเสถียรภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตทุกระดับธุรกิจ  

   5.3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการ
รักษาฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านน้ าโดยบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก 
การปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือภัยพิบัติ  

   5.3.5 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ให้ความส าคัญในการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์
สร้างความสมานฉันท์สามัคคีของคนในชาติ ลดปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้ประชาชนในพ้ืนที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสต่างๆ ในการด ารงชีวิต นอกจากนั้น มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการ
รับมือ ภัยคุกคามทั้งทางทหาร หรือแม้กระท้ังภัยคุกคามด้านอื่นๆ ตลอดจนต้องพัฒนาให้แผนงาน ด้านความมั่นคง
มีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

   5.3.6 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ให้ความส าคัญกับลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพ่ิมคะแนน ดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น และลดจ านวน
การด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  

   5.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์มุ่งเน้นการพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านพลังงาน โดยการเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการขยายโครงข่าย 
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่ เพ่ิมข้ึน และการพัฒนา
ระบบ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง ตามมาตรฐานสากล เพ่ือรับมือต่อภัย
คุกคามทางออนไลน์ ตลอดจนการพัฒนา ด้านสาธารณูปการ  โดยการขยายก าลังการผลิตน้ าประปาและกระจาย
โครงข่ายการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศ และบริหารจัดการลดการสูญเสียในระบบส่งน้ า
และระบบจ าหน่ายน้ า  

   5.3.8 ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพ่ิม ความเข้มแข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

   5.3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ให้ความส าคัญมุ่งเน้นการลด
ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ ที่เป็นธรรมมากขึ้น เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ส าหรับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  

   5.3.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศเพ่ือการพัฒนา มีเป้าหมาย ในการ
สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ไดเต็มศักยภาพ มีระบบ
ห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งท าให้ประเทศไทย เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและ
การลงทุนที่ส าคัญ ในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจใน อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ เอเชียใต้ ตลอดจนประเทศไทย  
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในทุกระดับ  
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6. นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 –2570 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไดจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้น ให้มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการ
พัฒนานโยบายส าหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพ้ืนที่และระดับประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลสนับสนุน 
(Evidence – based Policy) โดยก าหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
รวมถึงประเด็นส าคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้นความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชนเป็นส าคัญ (Demand –driven) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน ์ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 

  “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเขม้แข็งท างานนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไทยสูประเทศที่
พัฒนาแลว” 

 
ที่มา : แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2570 

 

 นโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (พ.ศ. 2560 - 2564) สภำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  

  เพ่ือให้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นสถานศึกษาและวิจัย ที่เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14(1) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้  

  1. หมวดนโยบาย  

   เป็นสถาบันที่มี ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี   
มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้และน าไปสูการพัฒนา ประชารัฐ 
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี  สร้างความมั่นคงและความสุขในการท างาน  
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และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน มีการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาสถาบันให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งความเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้ 

  2. หมวดภารกิจหลัก   

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต  

    เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมีศักยภาพ 
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ มีความรับผิดชอบในการท างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้มีความใฝ่รู้และสามารถ
เรียนรูด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  

   2) ด้านการพัฒนานิสิต  

    เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมี 
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และพ่ึงตนเองได มีความรู้ สามารถหลากหลายด้าน  
(well-rounded) มีความรู้รอบตัวสูง และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก  

   3) ด้านการวิจัย  

    เป็นสถาบันที่มุ่งวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มีงานวิจัยที่บูรณาการหลาย
ศาสตร์  โดยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนต่อสังคมประเทศชาติไดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนา 
อย่างสมดุลและยั่งยืน และเพ่ือตอบสนองการแกปัญหาของชุมชน สังคมและประเทศ  

   4) ด้านการบริการวิชาการ  

    เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพ ของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัย การเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานิสิต มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
และสังคม รวมทั้งเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน   

   5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

    เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีอีสาน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรม มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมอีสานเข้ากับการวิจัยและการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพนิสิตและประชาชน การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และคุณค่าเพ่ิมให้กับศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศและนานาชาติ   

3. หมวดการบริหารจัดการ   

   เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ของสังคม 
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการท างาน  
และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันได มีระบบการบริหารงบประมาณ 
การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถก ากับและควบคุมให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสร้างภาพลักษณ์
สถาบันให้ไดร้ับการจัดอันดับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนา ด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
นิสิต บุคลากร และชุมชนไดใช้ประโยชนร่วมกัน  
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ที่มา : แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) 

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  

  จากสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาทิเช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
เทคโนโลยี ฯลฯ โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สังคมและชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้ทุกองค์กรอยู่รอดและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องค์กรต่างๆ จะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องต่อการด าเนินงาน สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์   ได้จัดตั้งขึ้นจากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยุบคณะ
วัฒนธรรมศาสตร์เพ่ือรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง นิสิต งบประมาณและรายได้ไปรวมกัน โดยมีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เป็นที่ยอมรับของสังคม ก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะฯ จึงจัดท า
แผนกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา สอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะท าให้
คณะฯ สามารถด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะเป็น
การช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ข้อมูลอัตรำก ำลังบุคลำกร 

ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย รวม 

งปม.แผ่นดิน งปม.รำยได้ 

13 39 28 80 



 

     ข้อมูลนิสิต (จ ำนวนนิสิต ณ วันที ่29 ตุลำคม 2563) 

ภำควชิำ ระดับ หลักสูตร ระบบ 
จ ำนวนนิสติปัจจบุัน (คน) รวม 

ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี ป6ี ป7ี ป8ี ป9ี  

ปีกำรศึกษำแรกเข้ำ 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555   

ภำควชิำศิลปะกำรแสดง ปริญญำตร ี ศป.บ.ศิลปะการแสดง ปกต ิ 111 99 93 73 22 4 1  -  - 403 
      พิเศษ  -  -  -  - 2  -  -  -  - 2 

  ปริญญำโท ศป.ม.ศิลปะการแสดง ในเวลาราชการ 7 2 1  -  -  -  -  -  - 10 
      นอกเวลาราชการ 7 9  -  - 1  -  -  -  - 17 
รวมนิสิตภำควิชำศิลปะกำรแสดง 125 110 94 73 25 4 1 0 0 432 
ภำควชิำทัศนศิลป ์ ปริญญำตร ี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปกต ิ 71 58 43 72 19 11 3 1  - 278 
      พิเศษ  -  -  - 2 -  -  - 1  - 3 

  ปริญญำโท ศป.ม.ทัศนศิลป์ ในเวลาราชการ 12 5 2 3 2  -  -  -  - 24 
      นอกเวลาราชการ -  -  - 1  -  -  -  -  - 1 
รวมนิสิตภำควิชำทศันศลิป ์ 83 63 45 78 21 11 3 2 0 306 
ภำควชิำวฒันธรรมและ
กำรออกแบบ ปริญญำตร ี ศศ.บ.การจัดการวัฒนธรรม ปกต ิ 76 61 57 47 5  - 1  -  - 247 
      พิเศษ  -  - 3 4 1  - 1  -  - 9 
    ศป.บ.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปกต ิ 33 27 27  -  -  -  -  -  - 87 
      พิเศษ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 
รวมนิสิตภำควิชำวฒันธรรมและกำรออกแบบ 109 88 87 51 6 0 2 0 0 343 
บัณฑิตศึกษำคณะฯ ปริญญำโท ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ 11 2 1  -  -  -  -  -  - 14 
      นอกเวลาราชการ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 
    ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร ์ ในเวลาราชการ 20 4 4 1  -  -  -  - - 29 
      นอกเวลาราชการ 2   10 1  -  - -   -  - 13 

  ปริญญำเอก ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ 14 9 7 4 5  - - 3 1 43 
      นอกเวลาราชการ  - -   -  -  -  -  -  -  - 0 
    ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร ์ ในเวลาราชการ 16 1 5 3 5 2 5 1  - 38 
      นอกเวลาราชการ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 
รวมจ ำนวนนิสติบณัฑติศึกษำคณะฯ 63 16 27 9 10 2 5 4 1 137 

รวมจ ำนวนนิสติทั้งสิ้น 380 277 253 211 62 17 11 6 1 1,218 



 

ข้อมูลงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1. งบประมำณคณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์ (แยกตำมแหล่งเงิน) 

แหล่งงบประมำณ จ ำนวน (บำท) 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 7,362,330 

งบประมาณเงินรายได้คณะ 18,931,800 

รวม 26,294,130 

 

2. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ (แยกตำมโครงสร้ำงบริหำร) 

หลักสูตร/แหล่งงบประมำณ จ ำนวน (บำท) 

ส านักงานเลขานุการฯ 20,705,830 

ภาควิชาศิลปะการแสดง 1,400,900 

ภาควิชาทัศนศิลป์ 844,000 

ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1,419,700 

บัณฑิตศึกษาคณะฯ 1,923,700 

รวม 26,294,130 

 

3. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำร (แยกตำมยุทธศำสตร์) 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน (บำท) 

1 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก  1,029,800 

2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศใน
ระดับนานาชาติ  

180,000 

3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม  

535,000 

4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่น
ระดับนานาชาติ  

310,000 

5 บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  315,000 

รวม 2,369,800 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

1.จุดแข็ง (Strengths) 

จุดแข็ง (Strengths) แนวทำงส่งเสริม 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

S1 มีหลักสูตรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
หลากหลายสาขาวิชาและครอบคลุมทุกระดับการศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

-การประชุมเพ่ือทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิต 

S2 คณาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-การจัดกิจกรรมในการส่งเสริม และสนับสนุน
คณาจารย์ให้ได้รับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

S3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

-การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา ชุมชน และ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

S4 หลักสูตรมีคุณภาพ ได้รับการรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
   

-การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

ด้ำนกำรวิจัย  

S5 คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
และมีการด าเนินการวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

- การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คณาจารย์เกี่ยวกับ
เทคนิคในการแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

- การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการด าเนินการวิจัย
รว่มกับสถาบัน/องค์กรภายใน และภายนอกประเทศ 

S6 มีผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ 

-การส่งเสริมการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ฐานข้อมูลวิชาการ/นิทรรศการ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

S7 มีผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ที่เกิดจากองค์ความรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถบูรณาการให้เกิดประโยชน์
แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

-การส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/ผลงาน
สร้างสรรค์ ที่สามารถเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าแก่สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  

S8 คณาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและชุมชน 

-การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
คณาจารย์ในการให้บริการวิชาการ 

S9 มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและชุมชน 

- การจัดสรรงบประมาณในส่วนของคณะเพ่ือ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 



๑๘ 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) แนวทำงส่งเสริม 

 - การส่งเสริมการจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
เสริมสร้างคุณค่า สร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างรายได้
ให้แก่สังคม ชุมชนภายนอก 

S10 มีพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบ เพ่ือให้ชุมชนมาใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

-การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนที่ในการให้บริการ
วิชาการ 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

S11 คณาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและชุมชน 

-การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
คณาจารย์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

S12 มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลาย 
ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

- การจัดสรรงบประมาณในส่วนของคณะเพ่ือ
ให้บริการวิชาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แก่สังคม 

- การส่งเสริมการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณค่า สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และสร้างรายได้ให้แก่องค์กร 

S13 นิสิต มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 
สามารถน าความรู้ไปบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไปบูรณาการเข้ากันการเรียนการ
สอน 

S14 คณะฯ มีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

-การส่งเสริมกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของนิสิตในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน 

S15 มีเครือข่ายในด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  -การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนที่ในการให้บริการ
วิชาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

บุคลำกร  

S16 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
คณาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

-การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

S17 การบริหารงานโดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

-การด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

  



๑๙ 
 

 

2.จุดอ่อน (Weaknesses) 

จุดอ่อน (Weaknesses) แนวทำงแก้ไข 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

W1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

-การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ 

W2 หลักสูตรขาดการบูรณาการร่วมกัน -การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนระหว่างหลักสูตร 

W3 นิสิตขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

-การจัดโครงการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ด้ำนกำรวิจัย  

W4 คณะฯ ไม่มีการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ -การสนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานระดับนานาชาติ 

W5 คณะฯ ไม่มีการจัดประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติหรือ นานาชาติ 

-การสร้างเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

-การสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

W6 คณะฯ ไม่มีการจัดท าวารสารที่สนับสนุน
ด้านการวิจัยของคณาจารย์ และนิสิต 

-การสร้างเครือข่ายในการจัดท าวารสารร่วมกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  

W7 ไม่มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ี
สร้างรายไดใ้ห้กับคณะฯ 

-การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ให้กับ
คณะฯ 

W8 ไม่มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ี
สร้างชุมชนต้นแบบ 

-การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีสร้างชุมชน
ต้นแบบ 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

W9 ไม่มีกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับคณะฯ 

-การจัดกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับคณะฯ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

W10 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของคณะฯ 

-การเสนอของบประมาณ Master Plan 

W11 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านภาพลักษณ์
ของคณะและหลักสูตรค่อนข้างน้อย 

-การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

-การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านภาพลักษณ์ของ
คณะฯ 

W12 การน าระบบสารสนเทศ IT มาใช้ในการ
ด าเนินงานค่อนข้างน้อย 

-การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯให้เป็นปัจจุบัน 
-การน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
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3.โอกำส (Opportunities) 

โอกำส (Opportunities) แนวทำงส่งเสริม 
O1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 
2560 - 2564)และแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-
2569) 

-การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2560 - 2564)และ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที ่
13 (พ.ศ. 2565-2569) 

O2 เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของประชาคม
อาเซียน ท าให้คณะฯสามารถสร้างเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนา
บุคลากร 

-การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร 

O3 ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ  -การน าศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่ต่างประเทศ เป็นการ
สร้างชื่อเสียงท าให้คณะฯเป็นที่รู้จัก 

O4 นโยบายของมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนการสอน การวิจัยการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

O5 มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
สถาบันการศึกษาและชุมชนทั้งในและต่างประเทศ 

-การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ในสถาบันการศึกษาและ
ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ ให้มากยิ่งข้ึน 

O6 เป็นคณะฯที่มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

-การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 

O7 การปรับปรุงหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีการจัดการเรียนสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  

-การประปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 
 
4.อุปสรรค  (Threats) 

อุปสรรค  (Threats) แนวทำงแก้ไข 

T1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการ
มีงานท าของบัณฑิต 

-การวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน  

-การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตสามารถ
เป็นผู้ประกอบได้ 
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อุปสรรค  (Threats) แนวทำงแก้ไข 

T2 ด้านการศึกษา มีการเปิดหลักสูตรทางศิลปะ 
และวัฒนธรรม ในสถานบันการศึกษาของภาครัฐ
และเอกชน ส่งผลท าให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น 

-การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความโดน
เด่น 

-การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

T3 อัตราการเกิดลดลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  

-การวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน  

T4 ค่านิยมด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไป 

-การวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน  

 
 

กลยุทธ์คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำรของสังคมโลก  

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1.1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการรวมทั้งรองรับการ
เรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

1.1.1) จ านวนหลักสูตรที่ร่วม
ผลิตกับผู้ประกอบการ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรจาก
ต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ เพ่ือน า demand 
มาเปน็ตัวน าในการปรับปรุงหลักสูตร 

2) ปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานมีความโดดเด่นทันสมัยและ
ตอบสนองต่อผู้เรียน 

3) พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น
เฉพาะด้าน 

4) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
ให้ได้มาตรฐานสามารถจัดเก็บสะสมใน
ระบบคลังหน่วยกิต และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับคณะฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 1.1.2) จ านวนหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานมีความ
โดดเด่นทันสมัยและตอบสนอง
ต่อผู้เรียน 

 1.1.3) จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้างรายได้ 

1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะรองรับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ 

1.2.1) จ านวนบัณฑิตท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ 

1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการปฏิบัติ 
ทักษะด้านการวิจัย และการสร้าง
นวัตกรรม เพ่ือให้นิสิตสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจริง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนหรือ 

การวิจัยร่วมระหว่างสถานประกอบการ 

 1.2.2) รอ้ยละผลงานวิจัย
นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาไดรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ในระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพสูง 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1.3) พัฒนาระบบการเรียนการ
สอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทักษะเพ่ืออนาคต 

1.3.1) รอ้ยละของรายวิชา
หรือสื่อการ เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์หรือ  Active 
Learning 

1) เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน แบบ Active Learningเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มี functional Competency 

2) การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ E-learning Digital 

Learning (เรียนในระบบ เรียนนอก
ระบบ ศึกษาตามอัธยาศัยสามารถสะสม
ใน Credit bank) 

3) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพสูง และใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน 

 

ยุทธศำสตร์ 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ  

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

2.1) สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่
มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพ่ือ
ผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าของเอเชีย 

2.1.1) จ านวนผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ 

1) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มี
มาตรฐานการวิจัยในระดับสากล 
โดยส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ 

2) มีระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย
ของคณะฯ ที่สามารถสืบค้นและ
เข้าถึงได้ง่าย 

3) สนับสนุนทุนภายในที่สอดคลอง
และเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

4) การสร้างเครือขา่ยการวิจัยกับ
หนว่ยงานภายใน หนว่ยงาน
ภายนอกและต่างประเทศ 

 2.1.2) จ านวนการอ้างอิง
ผลงานวิจัย(Citation) ที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลระดับนานาชาติ 

 2.1.3) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่
เกิดข้ึน 

 2.1.4) จ านวนขอ้เสนอโครงการที่
ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 2.1.5) จ านวนเงินที่ไดรับการ
สนับสนุนการท าวิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

 2.1.6) จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือ
องค์กรตา่งประเทศ 

 2.1.7) จ านวนโครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุนจากตา่งประเทศ 
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ยุทธศำสตร์ 3 ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรม และภำคประชำสังคม  

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

3.1) ชุมชนและสังคมมีความ
เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ 

3.1.1) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอด 

องค์ความรูแกภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม 

1) สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย 
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

3.2) ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม
มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพใน
การแข่งขัน 

3.2.1) จ านวนชุมชนและสังคมที่ได
รับบริการวิชาการแล้วก่อใหเ้กิด
ความเขม้แข็งและพ่ึงพาตนเองได 

1) สร้างเครือข่ายการวิจัยและ
บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน หรือแหล่งทุน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

2) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา 

ความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได 

ของชุมชนและสังคม ตามหลักการ 

การพัฒนาของสหประชาชาติ 

3) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและ 

ยกระดับความความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 

 3.2.2) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี ที่ถูกน าไปถ่ายทอด
องค์ความรูแก่ชุมชนและสังคมผ่าน
การบริการวิชาการ 

 3.2.3) จ านวนเงินทุนด้านบริการ
วิชาการท่ีได้รบัจากแหล่งทุน
ภายนอก 

 

ยุทธศำสตร์ 4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสำนให้มีควำมโดดเด่นระดับนำนำชำติ  

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

4.1) การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูเผยแพร่ 
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มี
ความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

4.1.1) จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่น
ระดับนานาชาติ 

1) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่
ท างานดา้นศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
ความโดดเดน 

2) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร
การสร้างผลงานที่โดดเดน 

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท างาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง และประเทศจีน 

 4.1.2) จ านวนโครงการประชุม/
สัมมนาทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 4.1.3) จ านวนกิจกรรมความ
รว่มมือการท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขงและประเทศจีน 

 



๒๔ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานใน
การยกระดับคุณภาพ และการเพิ่ม
มูลค่า/คุณค่าผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2.1) จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็น
เสาหลักของภาคอีสาน 

1) สนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิม
มูลคา่/คุณค่าผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

2) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือนวัตกรรมชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้สามารถสร้างราย
ไดอย่างยั่งยืน 

 4.2.2) จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างเพ่ิมมูลคา่/
คุณคา่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศำสตร์ 5 บริหำรองค์กรเพื่อควำมเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

5.1) เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มี
ความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้
เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึนในการ
ท างาน 

5.1.1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการสูความ
เป็นเลิศ EdPEx 

1) ส่งเสริมการบริหารจัดการ 

แบบบูรณาการ (EdPEx)  

 

5.2) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.2.1) รอ้ยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1) การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เอ้ือต่อการพัฒนาและความก้าวหนา 

 5.2.2) รอ้ยละของจ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่ไดรับต าแหน่งสูงขึ้น 
(ผู้ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/
ผู้เชี่ยวชาญ) 

5.3) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการ
ยอมรับในระดับสากล 

5.3.1) จ านวนนิสิตชาวต่างชาติ
เพ่ิมข้ึน  

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน กาวิจัย  

 5.3.2) จ านวนอาจารย์หรือนักวิจัย
ชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน 

 

 

      

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

ส่วนที ่3 แผนกลยุทธ์ 

ปรัชญำ 
ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์สังคมและพัฒนาชาติ 

 

วิสัยทัศน์ 
“เป็น Hub และ Node ทางศิลปะและวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศ CLMTV&CN” 

 

วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

เป็น Hub ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
ด้านการผลิตบัณฑิต วิชาการ การวิจัย และการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
ของประเทศ CLMTV&CN ประกอบด้วยห้าประเทศ
อาเซียนตอนบน คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ 
ไทย เวียดนาม และประเทศจีน 

- มีจ านวนนสิิตชาวต่างชาติประกอบด้วยห้าประเทศอาเซียน
ตอนบน คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และ
ประเทศจีนเข้ามาศึกษาในหลักสูตร 
-มีผลงานวชิาการ การวิจัย และการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ที่แก้ปัญหา 
หรือการใช้ประโยชน์ ต่อสงัคมและชุมชน ที่ปรากฏเชิง
ประจักษ ์

เป็น Node หรือศูนย์การศึกษา เรียนรู้ วิจัย สร้างสรรค์ 
และบริการวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์ และ
วัฒนธรรมศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย  

 

-มีศูนย์การศึกษา เรียนรู้ วิจัย สร้างสรรค์ และบริการ
วิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

-มีศูนย์การบริการวิชาการ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

 

ปณิธำน 

  “มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

 

พันธกิจ 
1.  เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์แห่งความรู้ คู่ทักษะ และคุณธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ 

สร้างสรรค์ วิจัย สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้สร้างสรรค์ศิลปกรรม และนวัตกรรมจากวัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ทั้งด้านงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

3. เป็นองค์กรทางการศึกษา ด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์องค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่บริการ
วิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยสามารถบูรณาการกับศาสตร์
สาขาอ่ืนๆ ได้อย่างมีคุณภาพ  

4. ส่งเสริมด้วยการศึกษาแบบการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และพัฒนากิจกรรมทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ศิลปะและวัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้าน และศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 

  5. ส่งเสริมพัฒนาหลักการบริหารจัดการ การท างานเป็นทีม การเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 



๒๖ 
 

 

อัตลักษณ์ 
  “บัณฑิตเป็นผู้รู้และเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม” 
 

เอกลักษณ์ 
  “ความเป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรม” 
 

สมรรถนะหลัก 

“บูรณาการพันธกิจและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาชาติ” 

 

ค่ำนิยมองค์กร(FACS)  

F (Focused)    การท างานแบบมีเป้าหมาย 

A (Aesthetical) ดุลยภาพและความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม 

C (Creative)    สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม 

S (Socio Cultural)  สังคมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ยุทธศำสตร์   

ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก  

ยุทธศาสตร์ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม  

ยุทธศาสตร์ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ 5 บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ 

ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมี  11  
เป้าประสงค ์24 กลยุทธ์ และ 27 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ 4 ปี 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายโดยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำรของสังคมโลก   

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ ๑.๑)  พัฒนำหลักสูตรให้ได้คุณภำพและมำตรฐำน ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด และกำรเป็นผู้ประกอบกำรรวมทั้งรองรับกำรเรียนรู้ส ำหรับประชำชนทุกช่วง
วัย 

 1.1.1) จ านวน
หลักสูตรที่ร่วมผลิต
กับผู้ประกอบการ 

หลักสูตร 1 1 1 1 1) ศึกษาและวิเคราะห์
หลักสูตรจากความต้องการ
ของตลาดแรงงานร่วมกับ
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
เพ่ือน า demand มาเป็น
ตัวน าในการปรับปรุง
หลักสูตร 

2) ปรับปรุงหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานมี
ความโดดเด่นทันสมัยและ
ตอบสนองต่อผู้เรียน 

 

 

1. โครงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร 

2. โครงการผลิต
บัณฑิตร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

3. โครงการพัฒนา
หลักสูตรหรือรายวิชา
เพ่ือรองรับธนาคาร
หน่วยกิต (Credit 
bank) 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
วิชาการ/
ประธาน
หลักสูตร 

1.1.2) จ านวน
หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานมี
ความโดดเด่น
ทันสมัยและ
ตอบสนองต่อผู้เรียน 

หลักสูตร 4 6 8 10 



๒๘ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

 1.1.3) จ านวน
หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นที่สร้างราย
ได 

หลักสูตร 2 3 4 5 3) พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความโดดเด่นเฉพาะด้าน 

4) พัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระยะสั้นให้ได้
มาตรฐานสามารถจัดเก็บ
สะสมในระบบคลังหน่วย
กิต และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับคณะฯ ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. โครงการหลักสูตร
ระยะสั้น 

 

 

เป้ำประสงค์ ๑.๒) ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะรองรับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร สังคมและประเทศ 

 1.2.1) จ านวน
บัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการ 

คน 5 10 15 20 1) พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการ
ปฏิบัติ ทักษะด้านการวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือให้นิสิตสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจริง 
2) ส่งเสริมการพัฒนา
ก าลังคนหรือการวิจัยร่วม
ระหว่างสถานประกอบการ 

1. โครงการฝึกอบรม
เตรียมความพร้อม
นิสิต 

2. โครงการสัมมนา
ผลงานศิลปนิพนธ์  

3. โครงการแสดง
ผลงานนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  

4. โครงการ
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 

   

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
วิชาการ/
ประธาน
หลักสูตร 

 1.2.2) ร้อยละ
ผลงานวิจัยนิสิต
ระดับ บัณฑิตศึกษา
ไดรับการตีพิมพ์เผย
แพรในวารสารใน
ระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพสูง 

     



๒๙ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

        5. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียน
การสอนและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที ่21  

7. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพนิสิต 

8. โครงการศึกษาดู
งานด้านวัฒนธรรม 

9. โครงการการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ารับการ
ทดสอบ Exit-Exam 

10. โครงการ 
HOMEROOM 
INTERNATIONAL 
DAY  

11. โครงการ
ส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ 

 



๓๐ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566
  

2567 

  

      12. โครงการ
ส่งเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยี 

13. โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตเพ่ือ
ฝึกประสบการณ์
ต่างประเทศ 

 

1.3) พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต 

 1.3.1) ร้อยละของ
รายวิชาหรือสื่อการ 
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์หรือ  Active 
Learning 

ร้อยละ 5 5 5 5 1) เปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน แบบ 
Active Learningเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มี 
functional 
Competency 
2) การจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ E-
learning Digital 
Learning (เรียนในระบบ 
เรียนนอกระบบ ศึกษาตาม
อัธยาศัยสามารถสะสมใน 
Credit bank) 

1. โครงการฝึกอบรม
สื่อสารสนเทศ 

2. โครงการสัมมนา
พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3. โครงการสัมมนา
การจัดท าและพัฒนา
เอกสารประกอบการ
สอน 

 

 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
วิชาการ/
ประธาน
หลักสูตร 



๓๑ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

  

     3) พัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพสูง และใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
เรียนการสอน 

4. โครงการสัมมนา
ประเมินงาน
สร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านทัศนศิลป์
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

 

ยุทธศำสตร์ 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ  

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ 2.๑)  สร้ำงผลงำนวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภำพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำของเอเชีย 

 2.1.1) จ านวน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 1 2 2 2 1) พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้มีมาตรฐาน
การวิจัยในระดับสากล 
โดยส่งเสริมให้ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ 
 

1. การอุดหนุน
ส่งเสริมทุนพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังใน
ประเทศ หรือร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ
และเขต
พ้ืนที่ในเมือง 
/อาจารย์ทุก
ท่าน 

 



๓๒ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

 2.1.2) จ านวนการ
อ้างอิงผลงานวิจัย
(Citation) ที่ปรากฏ
ในฐานขอ้มูลระดับ
นานาชาติ 

 

ผลงาน 5 10 10 10 2) มีระบบฐานข้อมูล
ผลงานวิจัยของคณะฯ 
ที่สามารถสืบค้นและ
เข้าถึงได้ง่าย 

3) สนับสนุนทุนภายใน
ที่สอดคลองและ
เชื่อมโยงกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

4) การสร้างเครือข่าย
การวิจัยกับหน่วยงาน
ภายใน หน่วยงาน
ภายนอกและ
ต่างประเทศ 

2. โครงการสัมมนา
วิชาการระดับ
นานาชาติ 

3. โครงการความ
ร่วมมือด้านการท า
วิจัยกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ (ภายใต ้
MOU) 

 

 2.1.3) จ านวนผลงาน
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

ผลงาน 1 1 1 1 

 2.1.4) จ านวน
ข้อเสนอโครงการที่ยื่น
ขอรับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

โครงการ 1 1 1 1 

 2.1.5) จ านวนเงินที่
ไดรับการสนับสนุน
การท าวิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

บาท 20,000 30,000 30,000 30,000 

 2.1.6) จ านวน
โครงการวิจัยที่ท ากับ
มหาวิทยาลัยหรือ
หนว่ยงานหรือองคก์ร
ต่างประเทศ 

 

โครงการ 1 1 1 1    



๓๓ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

 2.1.7) จ านวน
โครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุนจากตา่งประเทศ 

โครงการ 1 1 1 1    

 

ยุทธศำสตร์ 3 ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรม และภำคประชำสังคม   
 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ 3.๑)  ชุมชนและสังคมมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

 3.1.1) จ านวน
งานวิจัย นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีที่ถูก
น าไปถ่ายทอดองค์
ความรูแกภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม 

ผลงาน 1 1 1 1 1) สนับสนุนและ
ส่งเสริมงานวิจัย 
นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยี เพ่ือการ
พัฒนาความเข้มแข็ง
ของผู้ประกอบการใน
ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

1. โครงการพัฒนา
แกลเลอรี่ศิลปะร่วม
สมัย 
2.โครงการบริการ
วิชาการวารสาร
วิดีทัศน์ 
3.โครงการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที ่66 
4.โครงการแสดง
ผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ผู้สอน ครั้งที ่
3 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ
และพ้ืนที่ใน
เมือง/รอง
คณบดี ฝ่าย
นิเทศและ
บริการ
วิชาการ/
อาจารย์ทุก
ท่าน 



๓๔ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

        5.โครงการแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์ 
ครั้งที ่37 
6.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทางด้าน
ทัศนศิลป์ 
7.โครงการสัมมนา
ทางวิชาการด้าน
ศิลปะการแสดง 
8.โครงการสัมมนา
วิชาการด้าน
วัฒนธรรม 
9. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
วัฒนธรรม และบ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 
10.โครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ 3.๒) ภำคธุรกิจ/ภำคอุตสำหกรรมมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 

 3.2.1) จ านวนชุมชน
และสังคมที่ไดรับ
บริการวิชาการแล้ว
ก่อใหเ้กิดความ
เขม้แข็งและพ่ึงพา
ตนเองได 

ชุมชน 1 1 1 1 1) สร้างเครือข่ายการ
วิจัยและบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน หรือ
แหล่งทุนภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
2) สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาความ
เข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองไดของชุมชนและ
สังคม ตามหลักการการ
พัฒนาของ
สหประชาชาติ 
3) ส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรและยกระดับ
ความความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชนและสังคม 

1.การอุดหนุนบริการ
วิชาการแก่สังคม (ใช้
เงินจัดสรรคืน 10% 
จ านวน 2,500 บาท) 

2.การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างคณะ
กับหน่วยงานภายนอก 
(MOU) 

3.โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
นวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
การออกแบบ 

รองคณบดี 
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และพัฒนา
เขตพ้ืนที่ใน
เมือง/รอง
คณบดี ฝ่าย
นิเทศและ
บริการ
วิชาการ/
อาจารย์ทุก
ท่าน 

 3.2.2) จ านวน
งานวิจัย นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี ที่ถูก
น าไปถ่ายทอดองค์
ความรูแก่ชุมชนและ
สังคมผ่านการบริการ
วิชาการ 

ผลงาน 1 1 1 1 

 3.2.3) จ านวนเงินทุน
ด้านบริการวิชาการท่ี
ไดร้บัจากแหล่งทุน
ภายนอก 

บาท 20,000 30,000 30,000 30,000 

  

 

 



๓๖ 
 

 

ยุทธศำสตร์ 4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสำนให้มีควำมโดดเด่นระดับนำนำชำติ  

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ 4.๑) กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมให้มีควำมโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนำนำชำติ 

 4.1.1) จ านวน
ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
สร้างความโดด
เด่นระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน 1 1 1 1 1) ส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรที่ท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
ความโดดเดน 
2) สนับสนุน ส่งเสริม 
และเผยแพรการสร้าง
ผลงานที่โดดเดน 
3) สนับสนุนและส่งเสริม
การท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง และ
ประเทศจีน 

1. โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. การอุดหนุนทุนสนับสนุนงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความ
โดดเด่น 

3. การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบ   

4. โครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม
สมัยอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

รองคณบดี 
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และพัฒนา
เขตพ้ืนที่ใน
เมือง /รอง
คณบดี ฝ่าย
พัฒนานิสิต
และศิษย์เก่า
สัมพันธ์  

 4.1.2) จ านวน
โครงการ
ประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงกา
ร 

1 1 1 1 

 4.1.3) จ านวน
กิจกรรมความ
รว่มมือการ
ท างานดา้น
ศิลปวัฒนธรรม
ในภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงและ
ประเทศจีน 

ผลงาน 1 1 1 1 



๓๗ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ 4.๒) เป็นเสำหลักของภำคอีสำนในกำรยกระดับคุณภำพ และกำรเพิ่มมูลค่ำ/คุณค่ำผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

 4.2.1) จ านวน
ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
มีความโดดเด่น
เป็นเสาหลักของ
ภาคอีสาน 

ผลงาน 1 1 1 1 1) สนับสนุนและส่งเสริม
การเพ่ิมมูลค่า/คุณค่า
ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
2) ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม
ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้สามารถสร้างรายได
อย่างยั่งยืน 

1.โครงการจัดงานพิธีเทวาภิเษก 
สมโภชองค์พระพิฆเนศ 

2. โครงการสร้างพระแท่น
ประดิษฐานพระพุทธเบิกจักวาล
ชัยมงคลและป้ายคณะศิลปกรรม
ศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เขต
พ้ืนที่ในเมือง 

3.โครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม
สมัยอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

4. โครงการจัดตั้ง MSU 
JAMPASRI The ART Gallery   

รองคณบดี 
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และพัฒนา
เขตพ้ืนที่ใน
เมือง/รอง
คณบดี ฝ่าย
พัฒนานิสิต
และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

 

4.2.2) จ านวน
ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
สร้างเพ่ิมมูลคา่/
คุณค่าผลงาน
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงาน 1 1 1 1    

 

 



๓๘ 
 

 

ยุทธศำสตร์ 5 บริหำรองค์กรเพื่อควำมเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ  

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ 5.๑)  เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลให้มีควำมคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมำกขึ้นในกำรท ำงำน 

 5.1.1) ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
การบริหาร
จัดการสูความ
เป็นเลิศ EdPEx 

ระดับ 5 5 5 5 1) ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
แบบบูรณาการ 
(EdPEx) 

1. โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2563 

3. โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
ประจ าปี 2564 

4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

5. โครงการอบรมด้านคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี 
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และพัฒนาเขต
พ้ืนที่ในเมือง   



๓๙ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ 5.๒) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 

 5.2.1) รอ้ยละ
ของอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 40 45 50 60 1) การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาและ
ความก้าวหน้า 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 

3. โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์การ
ประเมินการปฏิบัติราชการคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

4.โครงการถ่ายทอดนโยบายและแผน 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี 
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และพัฒนาเขต
พ้ืนที่ในเมือง   

 5.2.2) รอ้ยละ
ของจ านวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับ
ต าแหน่งสูงขึ้น 
(ผู้ช านาญการ/
ช านาญการ
พิเศษ/
ผู้เชี่ยวชาญ) 

 

 

ร้อยละ 2 3 4 5    



๔๐ 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ พ.ศ.) กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖4 2565 2566 2567 

เป้ำประสงค์ 5.3) สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และกำรยอมรับในระดับสำกล 

 

5.3.1) ร้อยละ
จ านวนนิสิต
ชาวต่างชาติ
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 5 5 5 5 1) การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน 
กาวิจัย 

1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
(Inbound) 

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
(Outbound) 

3. โครงการประชาสัมพันธ์คณะและ
หลักสูตรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพ่ือร่วมสอน
หรือวิจัย 

5. โครงการปรับภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัด
เรียนการสอน 

6. โครงการศิลปะคืนถิ่น 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี 
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และพัฒนาเขต
พ้ืนที่ในเมือง   

 

5.3.2) จ านวน
อาจารย์หรือ
นักวิจัย
ชาวต่างชาติ
เพ่ิมข้ึน 

คน 1 2 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 

  

 

 

 

ค าสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่    495 /๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖7) 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

           

   ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศยุบเลิกคณะวัฒนธรรมศาสตร์เพ่ือรวมกับคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อคณะใหม่ เปลี่ยนเป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ โดยให้โอนบรรดากิจการ 
ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นิสิต งบประมาณและรายได้ ไปรวมกัน นั้น  เ พ่ือให้ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์กระทรวง  ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ต่างๆ และเพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖7) คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

 ๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์              ประธาน 

 ๒. รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาการ                    กรรมการ 

 ๓. รองคณบดี ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ                 กรรมการ 

 ๔. รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์               กรรมการ 

 ๕. รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพ้ืนที่ในเมือง            กรรมการ 

  6. ผู้ชว่ยคณบดี  ฝ่ายจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพ้ืนที่ในเมือง        กรรมการ 

 7. รองคณบดี ฝ่ายบริหาร                กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันจะเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมกำรยกร่ำงแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 

 1. รองคณบดี ฝ่ายบริหาร                    ประธาน 

 2. หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์                     กรรมการ 

 3. หัวหน้าภาควชิาศิลปะการแสดง                   กรรมการ 

 4. หัวหน้าภาควชิาวัฒนธรรมและการออกแบบ                กรรมการ 



๔๓ 
 

 

 5. ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง           กรรมการ 

 6. ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์             กรรมการ 

 7. ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม         กรรมการ 

 8. ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์      กรรมการ 

 9. ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง           กรรมการ 

 10. ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์            กรรมการ 

 11. ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

 12. ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์          กรรมการ 

 13. หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ                    กรรมการ 

 14. นางเอ้ือมภรณ ์ลีละสุมนตรี                  กรรมการ 

 15. นางสาวเกสราภรณ์ สกุลโพน                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 

 1. จัดท าร่างแผนกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดออ่น ปัญหา อุปสรรค และ
โอกาส เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นในการด าเนินงาน พร้อมทั้ง พิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้
ของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน  

  2. รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการ จัดท าร่างแผน เพ่ือจัดพิมพ์และท าเอกสารรูปเล่ม ฉบับสมบูรณ์  
ให้เรียบร้อย เพ่ือน าเสนอคณบดีพิจารณา พร้อมทั้งขออนุมัติต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

  3. ประเมินผลงาน สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
และมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                         

 
 

 

 

 



 

แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร ์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖7 
  

คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข รองคณบดี ฝ่ายบริหาร 

 

ผู้เขียน/เรียบเรียง/เนื้อหำ/รูปเล่ม 
 นางสาวเกสราภรณ์ สกุลโพน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 

 
ปีที่พิมพ ์
 พ.ศ. 2564      

 จ านวน 10 เล่ม 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 


