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แผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่
กำหนดในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนที่เหมาะสม เพือ่เป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางยุทธศาสตร์ชาติได้ระบุวาระการพัฒนาที่เน้นการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ 
เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย รวมถึงการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 กำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน 
1.2.2 ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ 
1.2.3 สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

เอกชน ประชาสังคม และประชาชน 
1.3 ยุทธศาสตร ์

1.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
1.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.4 เป้าหมายตามยุทธศาสตร ์
1.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

1) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
2) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

บทนำ 



 

2 
 

3) เป้าหมายกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รบัการยอมรับโดย 
ประชาคมระหว่างประเทศ 

5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

1.4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

1.4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 
2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

เข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึง่ตนเองและการจัดการ 

ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
1.4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ 
ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพือ่กำหนดอนาคตประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

1.4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
2.1 ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 
ตลอดชีวิต 

ประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้อง 
1. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
4. การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 

2.2 ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมาย 
1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทกัษะที่จำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้อง 

1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

2.3 ประเด็น 15 พลังทางสังคม 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม 
ประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้อง 
1) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

2.4 ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมาย 
1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิม่สูงขึ้น 
2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ 

เพิ่มขึ้น 
ประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้อง 
1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
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5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (สรุปประเด็นทางการศกึษา) เพือ่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป 

ประเทศด้านต่าง ๆ 
3.1 ด้านการเมือง มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องเป็นไป
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และมีกลไกกำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง รวมถึงมี
กลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ดังนี ้

3.1.1 สร้างจิตสำนึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี 
3.12 สร้างจิตสำนักในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของโลกที่ดี 

3.2 ด้านการบริหารราชการ จัดทำขึ้นเพื่อตอ้งการปรับเปล่ียนภาครัฐ ให้เป็น “ภาครัฐของ 
ประชาชนเพื่อประชาชน” โดยมีเป้าหมายการจัดการภาครัฐให้เปิดกว้าง และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล 
โครงสร้างขององค์กรมีขนาดกระทัดรัดแต่แข็งแรงด้วยระบบบริหารและบริการประชาชนบนฐานดิจิทัลอย่างโปร่งใส ทันสมัย
และรวดเร็ว บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพสูง และหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน การทุจริตคอรร์ัปช่ันในหน่วยงาน
และภาคสังคม ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา คือ ส่งเสรมิ/พัฒนาการเป็นโรงเรียนต้นแบบ (การบริหารราชการแผ่นดิน) 

3.3 ด้านกฎหมาย มีกรอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยเป็นหลัก โดยพิจารณาประกอบกับกลไกการปฏิรูปกฎหมาย ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกำหนดเป็นเป้าหมายหรือผลอันพึง
ประสงค์เพื่อให้มีกลไกต่าง ๆ อาทิ กลไก การออกกฎหมายที่ดเีท่าที่จำเป็น กลไกการตรากฎหมายเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ำ
และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศกลไกการเขา้ถึงกฎหมายของประชาชน ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมเสนอร่าง
กฎหมายและด้านความรู้เข้าใจในระบบกระบวนการยุติธรรม การยกเลิกและปรับปรุงกฎหมาย ที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรค พัฒนา
กระบวนการทางกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ ใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนสนับสนุนมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูป การเรียนการ
สอนเพื่อสร้างและพัฒนานักกฎหมาย ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศกึษา 

3.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น Start up รุ่นเยาว์ 
3.3.2 จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และ 

สตาร์ทอัพ 
3.4 ด้านยุติธรรม กำหนดเป้าหมายให้การดำเนินงาน ในทุกขั้นตอนมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไก 

การบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดีให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอ
ภาคลดความเหล่ือมล้ำในส่วนของการบริหารงานยุติธรรมต้องเกิดกระบวนทัศน์ เพือ่ให้สังคม โดยปรับปรุงระบบนิติ
วิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งอำนวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน อีกทัง้กระบวนการยุติธรรมต้องมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ไมม่ีประเด็นการศึกษาที่
สอดคล้อง 

3.5 ด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลให้เกิดผลิตภาพสูงขึ้น (Higher productivity) ความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) การเติบโตอย่างครอบคลุม ทั่วทุกภาคส่วน (more inclusive) 
และอย่างยั่งยืน (more sustainable) และสถาบันทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะสูง (high performance economic 
institution) ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
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3.5.1 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3.5.2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ) 
3.5.3 พัฒนาหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวต้นแบบ โครงการทวิภาคี (พัฒนาบุคลากร 

และผู้เรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา) 
3.5.4 พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษา 
3.5.5 ผู้สอนและผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และทำการวิจัย (ทุกระดับ) 
3.5.6 พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

3.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดกรอบการปฏิรูปครอบคลุมด้านทรัพยากรที่สำคัญ
ของประเทศ ได้แก ่ทรพัยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิรูป
ส่ิงแวดล้อม และระบบบริหารจัดการ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษา ฟืน้ฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน เกิด
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา คือ  

3.6.1 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
3.6.2 ส่งเสริมโครงการ Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/ สถานศึกษา (ทุกระดับสถาบัน) 
3.6.3 พัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศให้แก่

ผู้เรียนทุกระดับ 
3.7 ด้านสาธารณสขุ มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบใน

การดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี ประเด็นที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา 

3.7.1 ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับและทุกภาคส่วน
(สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม) 

3.7.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิดสิทธิทางส่ือสังคม 
(ทางการแพทย์) 

3.7.3 การเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (สายการแพทย์) 
3.7.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหล่งฝึก (สำหรับสายการแพทย์) ทีม่ีมาตรฐาน 
3.7.5 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนากายจิต

สังคม ที่พรอ้มเข้าสู่เด็กวัยเรียน (สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม) 
3.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเนน้การสรา้งดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของ 

การทำหน้าที่ของส่ือบน ความรับผิดชอบ และการใช้พื้นที่ดิจิทัล เพื่อการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณดำรงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเช่ือว่า เสรีภาพของการส่ือสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 

3.8.1 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน ในทุกระดับ และทุก 
ภาคส่วน (ทุกระดับช้ัน) 
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3.8.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย รู้เท่าทันส่ือ และลดการละเมิด 
สิทธิทางส่ือสังคม (ทางการแพทย์) + (ทุกระดับช้ัน) 

3.9 ด้านสังคม เพื่อให้คนไทยมกีารปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นและมีหลักประกัน
ทางรายได้ ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมี
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ชุมชน/ท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 

3.9.1 ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนั และ 
ตามการศึกษาภาคบังคับ 

- การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.9.2 ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน ในทุกระดับ และ 

ทุกภาคส่วน 
- การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิดสิทธิทางส่ือ 

สังคม และมีการคำนึงถึงในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค 
3.9.3 ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนากาย 

จิต สังคม ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน__ 3.9.5 ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น 
3.9.6 ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต 
3.9.7 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการทำวิจัย 

3.10 ด้านพลังงาน ส่งผลให้กระบวนการแข่งขันด้านกิจการพลังงานมีความเป็นธรรมมากขึ้น 
ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม พลังงานของประเทศมีความมั่นคง เพียงพอตอ่ประชาชน ทุกคนและทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึงและได้รับ การบริการทีม่ีคุณภาพในระดับราคาที่เป็นธรรม การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะช่วยยกระดับ ธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการเติบโต ของพลังงานทางเลือก 

3.11 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ มีเป้าหมายให้ประเทศไทย 
มีระดับคะแนนดัชนี การรับรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของ 
โลกในปี 2579 ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศกึษา 

- ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
- สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษ

ภัยของการทุจริตคอรัปชัน 
 

4. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566 -2570) ซึ่ง
เป็นการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อม
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และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื่น ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เป็นการพลิกโฉมประเทศไทย หรอื เปล่ียนแปลงปรเทศขนาดใหญ่ “เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้องค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมอืในการขับเคล่ือนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพือ่สนับสนุน 
เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเนน้พัฒนา 4 ด้าน ดังนี ้

4.1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 
4.1.1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
4.1.2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน กิจกรรม 

หลากหลายกระจายรายได้ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
4.1.3 ไทยเป็นฐานการผลิดยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน สร้างศักยภาพการผลิตและ 

ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
4.1.4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคา่สูง ยกระดับการแพทย์ให้ 

ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลางบริการสร้างมูลค่าสูง 

4.1.5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ทีส่ำคัญของ 
ภูมิภาค โครงข่ายคมนาคมและส่ิงอำนวยความสะดวกเช่ือโยงกับภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ 

4.1.6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะและบริการดิจิทัลของอาเซียน ส่งเสริม 
การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยบรกิารดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว 

4.2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
4.2.1 ไทยมี SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

เสริมสร้างศักยภาพสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม่ 
4.2.2 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัยและ 

น่าอยู่ ลดความเหล่ือมล้ำระหว่างพื้นที่กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
4.2.3 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่ 

เพียงพอ เหมาะสม ประชาชนสามารถขยับสถานะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม 
4.3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 

4.3.1 ไทยมีเศรษฐกิจหมนุเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ของเสียถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
และพัฒนาพลังหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก 

4.3.2 ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ใช้มาตรการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีในการรับมือภัยธรรมชาติ 

4.4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
4.4.1 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง 
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อนาคต ระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานคุณภาพ คนทกุช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ขอบเขต 

1) ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่งระบบปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกันภายในประเทศและเทียบเท่า
ระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มัทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่รอบด้าน อาทิทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัล 
และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skill) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัวการยอมรับความเตกต่าง และการส่ือสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) ระบบการศึกษาและกลไกที่เกี่ยวเนื่องมีความเหมาะสมและสอดรับศักยภาพของเด็กแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 –24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือ
ไม่ได้อยู่ในระบบฝึกอบรมใดๆ) 

3) สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น Hi-Valueand Sustainable Thailand รวมถงึ
มีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน) 

4) ระบบการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับฝีมือแรงงาน (Upskill/Reskill/New skill) lมีคุณภาพ ทันสมัย
ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อโยกย้ายแรงงานไปสู่
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสำหรับผู้ที่มีความเส่ียงจาก
การถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย และผู้สูงอายุ  

5) นโยบายการบริหารจัดการกำลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และสามารถลดทอนความ
เส่ียงในการขาดแคลนกำลังแรงงงาน อาทิ การขยายอายุเกษียณ การยกระดับผลิตแรงงานไทย และการดึงดูดแรงงานทกัษะ
สูงจากต่างประเทศ 

6) ระบบการบริหารจัดการกำลังคน และฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังคนของประเทศมีความบูรณาการ 
นำไปสู่การออกแบบนโยบายที่เฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเล้ียงดูบุตร การปฏิรูปส่ือและ
อุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มคีวามตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม 

4.4.2 ไทยมีภาครัฐที่มสีมรรถนะสูง ภาครัฐทนัสมัยมีประสิทธิภาพ 
 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ

ประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพสามารถแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนาคม 2560 

5.1 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
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เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รกัสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 

5.2 วิสัยทัศน ์
“คนไทยทุกคนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง 
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

5.3 ยุทธศาสตร ์
5.3.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
5.3.2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
5.3.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
5.3.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5.3.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
5.3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

5.4 เป้าหมาย 
5.4.1 การเข้าถึงการศึกษา (Access) 
5.4.2 ความเท่าเทียม (Equity) 
5.4.3 คุณภาพ (Quality) 
5.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
5.4.5 การตอบโจทย์บริบทที่เปล่ียนแปลง (Relevancy) 
 

6. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้นดังภาพประกอบ 1 ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายสำหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่
มีข้อมูลสนับสนุน (Evidence – based Policy) โดยกำหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Objectives) รวมถึงประเด็นสำคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้น
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (Demand –driven) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน ์
“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส อย่างทั่วถึง สังคมที่มัน่คง 
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และส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทำงานนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว” 

 
ภาพประกอบที่ 1 แผนด้านการอุดมศกึษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 

 
7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนตามภาพประกอบ 2 โดยมี
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
2) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดบั โภชนาการ และสง่ เสรมิ เกษตรกรรม 

ที่ยั่งยืน 
3) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย 
4) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลมุและเท่าเทียม และสนับสนุน 

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผูห้ญิงและเด็กหญิงทุกคน 
6) สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
7) สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหมใ่นราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนือ่ง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน 

9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม 
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

10) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
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11) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
12) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 
13) ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
15) ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ

กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟืน้สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

16) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 

17) เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน 

 

 
ภาพประกอบที่ 2  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
8. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1) ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

เป้าประสงค์ 1.1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการ 
ของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการ 
ของสถานประกอบการสังคมและประเทศ 
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เป้าประสงค์ 1.3) พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะ 
เพื่ออนาคต 

เป้าประสงค์ 1.4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้านวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2) สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 2.1) สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน 

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำของเอเชีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3) ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และ 

ภาคประชาสังคม 
เป้าประสงค์ 3.1) ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 3.2) ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มคีวามโดดเด่นระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 4.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น 

เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า/ 

คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

เป้าประสงค์ 5.1) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว 
รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทำงาน 

เป้าประสงค์ 5.2) สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ 5.3) การบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างรายได ้
เป้าประสงค์ 5.4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 5.5) ยกระดับคุณภาพให้บริการทางด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 5.6) สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 
เป้าประสงค์ 5.7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดการเรียน 

การสอน การวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) จะเป็นแนวทางสำคัญให้ทุก

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี อันจะเป็นแนวทางในการทำให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิและขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละพันธกิจให้ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ซึ่งมีเป้าหมายของการเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนำของเอเชียต่อไป 
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9. บริบทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ประวัติความเป็นมา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  3/2542  เมื่อวันที่  18  มนีาคม  2542  ต่อมาเมือ่วันที่  8  
กุมภาพันธ์  2548  ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่า
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2548  โดยได้รับการจัดตั้งเป็น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีหน้าที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  โดยไม่เป็นส่วนราชการ  มีหน้าที่จัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะฯ  ดำเนินงานในรูปแบบการบริหารที่
เน้นความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด ทั้งนี้มีคณบดีดำเนินการบริหารเป็นลำดับ  ดังนี้  

ปี  2542 – 2544     ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  อินทรานนท ์ ซึง่เป็นคณบดีคนแรกของ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ช่ือเดิม) 

  ปี  2544 – 2549     ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธ์ิ  ราชบัณฑิต  
  ปี  2549 – 2555     ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล  
                     ปี  2555 – 2559     ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  
  ปี  2559 – 2563     ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธ์ิ  แข็งแรง 
  ปี  2563  - ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป 

ที่อยู่และการติดต่อ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท ์: 0-4375-4321 – 40 ต่อ 3011 – 3015  โทรสาร : 0-4375-4316   
โฮมเพจ : http://www.engineer.msu.ac.th, Facebook  : คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
10. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนอย่างหลายหลายดังภาพประกอบ 3  และมีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยในช่วงปี 2560- 2563 มีจำนวน 15 หลักสูตร 
และปี 2564 มีจำนวน 14 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรได้รับการรับรองหลักสูตรจากทางกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 
 

http://www.engineer.msu.ac.th/
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ภาพประกอบ 3 จำนวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 

 
2.ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป นการประกันคุณภาพการจัดการศกึษาว าหลักสูตรได
ดำเนินการเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษาและเกณฑ มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข องโดยให้
พิจารณาองค ประกอบที่สำคัญ ได แก  การกำกับมาตรฐาน บัณฑิตนักศึกษา อาจารย  หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู เรียน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  เพือ่ให สามารถผลิตบัณฑิตให มีคุณภาพ (สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 2557 : 41) มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผลปรากฏดัง
ภาพประกอบ 4 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
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ภาพประกอบ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

3.นิสิต 
 3.1 นิสิตใหม่เทียบกับแผนการรับนิสิต 
  ป จจุบันการปล่ียนแปลงโครงสร างประชากรและสังคม สะท อนผลกระทบต ออุดมศึกษาอย าง
ชัดเจน เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลงต อเนื่องส งผลต อการรับนักเรียนเข าเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา/คณะหน่วยงานที่ไม เป นไปตามแผนการรับนิสิต ซึ่งนำมาสู วิกฤติของสถาบันอุดมศึกษา/คณะ
หน่วยงานในป จจุบันที่มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงานมีมากแต ผู เรียนมีน อย ภาวะมหาวิทยาลัยล น ห องเรียนร

าง กลยุทธ ที่นำมาแก ไขป ญหานี้สถาบันอุดมศึกษา/คณะหน่วยงานต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน มีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน  การจัดทำหลักสูตรสำหรับคนทำงานที่ต องการ Re-skill/ Up skill ในการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ โดยพบว่าคณะวิศวฯ รับนิสิตใหม่เกินแผนในทุกปี คิดเป็นสัดส่วนตามภาพประกอบ 5-6 

 
ภาพประกอบ 5 แผนและผลการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2555 - 2564 
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ภาพประกอบ 6 ร้อยละผลการรับนิสิตใหม่เทียบกับแผนการรับนิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 3.2 จำนวนนิสิตทุกระดับ  ปีการศึกษา 2555 – 2564 
  จำนวนนิสิตในแต่ละระดับการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์แสดงดังภาพประกอบ 7 แนวโน้มของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1734 คนในปี 2558 เป็น 3,183 คน ในปี 2564 ส่วนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ค่อนข้างคงที่ แต่มีแนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างช้าๆ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 จำนวนนิสิตในแต่ละระดับการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ปกศ. 2558 ปกศ. 2559 ปกศ. 2560 ปกศ. 2561 ปกศ. 2562 ปกศ. 2563 ปกศ. 2564

ป.ตรี 1,734 1,891 2,082 2,392 2,704 2,984 3,183

ป.โท 115 49 47 62 125 107 114

ป.เอก 97 25 22 33 83 86 88

รวม 1,946 1,965 2,151 2,487 2,912 3,177 3,385
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3.3 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน 
 จำนวนของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันแสดงดังภาพประกอบ 8 โดยแบ่งเป็นระดับ
บัณฑิตศึกษาจำนวน 4382 คน ระดับมหาบัณฑิตจำนวน 216 คน และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 97 คน รวมทั้งส้ิน 4,740 คน  

4,382

261 97

4,740

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

จ านวน (คน)

 
ทำเป็นกราฟแท่ง 

ภาพประกอบ 8 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี 2542 – ปัจจุบัน 
3.4  จำนวนนิสิตชาวตา่งชาติทุกระดับ (ปีการศึกษา) 
 จำนวนนิสิตต่างชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 แสดงดังภาพประกอบ 9 พบว่าจำนวนนิสิต
ระดับปริญญาตรีลดลง แต่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 
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ภาพประกอบ 9 จำนวนนิสิตต่างชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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3.5 ร้อยละการได้งานทำของบัณฑิต (ปีการศึกษา) 
  จากคุณภาพการจัดการศึกษา ผลลัพธ ที่สะท อนให เห็นความสำเร็จและไม สำเร็จ ของการจัด
การศึกษาที่ครอบคลุม ด านผู เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก สังคม และการบริหารจัดการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในเบ้ืองต นสามารถวิเคราะห ได จากการได งานทำของบัณฑิต โดยภาพรวมบัณฑิตได้งานทำใน
อัตราร อยละ 100 ดังภาพประกอบ 10 
 

 
ภาพประกอบ 10 จำนวนร้อยละของบัณฑิตได้งานทำของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 3.6 ร้อยละบัณฑิตการได้งานทำตรงตามสาขาฯ (ปีการศึกษา) 
  ทั้งนี้จำนวนบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไดท้ำงานตรงสาขาแสดงดังภาพประกอบ 11 โดยพบว่ามีจำนวน
เพิ่มขึ้นจาก 74.49% ในปี 2560 เป็น 83.47 ในปี 2562  

 
ภาพประกอบ 11 จำนวนร้อยละของบัณฑิตได้งานทำตรงสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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3.7 เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  (ปีการศึกษา) 
 เงินเดือนเฉล่ีของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทีไ่ด้ทำงานตรงสาขาแสดงดังภาพประกอบ 12 โดยพบว่ามีจำนวน
เพิ่มขึ้นจาก 18,560 ในปี 2560 เป็น 23,150 ในปี 2562 
 

 
 

 ภาพประกอบ 12 เงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
3.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ปีการศึกษา) 
 การผลิตบัณฑิตให้สอดคล องให้กับความต องการของผู ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
ความพึงพอใจผู ใช บัณฑิตเป นตัวช้ีวัดที่สอบถามนายจ างที่มีมุมมองต อคุณสมบัติของบัณฑิตที่ยังขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน Soft Skill และ Hard Skill  โดยเน้นความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได  การนำข อคิด
เห็นของนายจ้าง ผู้ใช บัณฑิต นำมาปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให สอดคล องกับความต องการ
ของผู ประกอบการและตลาดแรงงาน ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตแสดงดังภาพประกอบ  13 โดยมีความ
พึงพอใจในระดับสูงกว่า 4.0 ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
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ภาพประกอบ 13 ความพึงพอใจของผู้งานบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  
3.9 ร้อยละของการทดสอบภาษาอังกฤษ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ภาษาเป นทักษะที่สำคัญในป จจำบันที่ต องใช้ในการส่ือสารและการเรียนรู้ และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขึงส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการเรียนรู้และการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษา
อื่นๆ ของอาเซียน และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษและ IT ของนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แสดงดังภาพประกอบ 14 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยปีการศึกษา 2564 มีระดับสูงกว่าร้อยละ 95 
ของทั้งสองการทดสอบ 

ปกศ.2560 ปกศ.2561 ปกศ.2562 ปกศ.2563 ปกศ.2564

ผลทดสอบภาษาฯ 36.12 32.62 15.10 31.95 95.53

ผลทดสอบ IT 84.38 88.65 88.65 94.62 96.73
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 ภาพประกอบ 14 ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนิสิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
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3.10 จำนวนผลงานตีพมิพ เผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตพีิมพ์ต่อผู้สำเร็จการศึกษา  ป การศึกษา  
2559 – 2563 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจุดเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความสามารถ 
ทางงานวิจัย มีจำนวนผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานการตีพิมพ์ดังภาพประกอบ 145 
 

 
ภาพประกอบ 15 จำนวนผลงานการตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
4. การวิจัย 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจุดเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เช่น ด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทน และนวัตกรรม
จักรกลทางการเกษตร โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีจำนวนผลงานวิจัย และรางวัลผล 
ที่มีความโดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม
ทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ (AI) ซึ่งจากจุดเด่นดังกล่าวนี้เป็นผลการดำเนินงานที่สร้างชื่อให้กับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงด้านวิชาการและวิจัยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  
 1) ด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านพลังงานทดแทน ที่นำพืชผล
ทางการเกษตร และเศษพืชผลทางเกษตรที่เหลือจากการแปรรูปนำมาผลิตเป็พลังงานทดแทนในรูปแบบของ Bio-oil  
 2) ด้านนวัตกรรมจักรกลทางการเกษตร เป็นการสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และมูลค่าที่สูงขึ้น โดยลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนการผลิต รวมถึง
การนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบควบคุมมาใช้ในการตรวจจับ ตรวจสอบ ศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆของ
เครื่องจักร สัตว์ เพื่อนำมาผลมาวิเคาะห์และทำการรายงานผลเพื่อประกอบการตัดสินให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรได้มี
การวางแผนและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของฟาร์มได้อย่างถูกต้อง 
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 4.1 งบประมาณเงินทุนวิจัยจากภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2558 - 2564 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยดังภาพประกอบ 16 พบว่า
ทุนวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยแหล่งทุนส่วนใหญ่มาจากภายนอก มีจำนวนเงินทุนวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำเพิ่มขึ้นทุกปี 
 

 ภาพประกอบ 16 จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกและภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
  4.2 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ฐาน ISI และ Scopus) 
ผลงานการตีพิมพ์ของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus และ ISI แสดงดังภาพประกอบ 
16 โดยการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus สูงกว่า ISI  และมีแนวโน้มคล้ายกันในแต่ละปี  
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  ภาพประกอบ 16 จำนวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 4.3 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติแยกตามหน่วยงานปฏิบัติการวิจัย (ปี 2555 -
2564)  
 ผลงานวิจัยของแต่ละห้องปฏิบัติการวิจัยตั้งแต่ปี 2555 - 2564 แสดงดังภาพประกอบ 17  

 
 
ภาพประกอบ 17 จำนวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในแต่ละห้องวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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5. บุคลากร 
 5.1 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ประเภท 
แหล่งเงิน 

รวม ร้อยละ แผ่นดิน รายได ้
มหาลยัฯ 

รายได้
คณะฯ 

ข้าราชการ 6 - - 6 6.32 
 -ข้าราชการวิชาการ 5 - - 5 5.26 
 -ข้าราชการวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 1 - - 1 1.05 
 
  

ประเภท 
แหล่งเงิน 

รวม ร้อยละ แผ่นดิน รายได ้
มหาลยัฯ 

รายได้
คณะฯ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 45 1 21 67 70.53 
  -พนักงานสายวิชาการ 45 - 2 47 49.47 
  -พนักงานสายสนับสนุนปฏิบัติการ - 1 19 20 21.05 
พนักงานจ้างตามภารกิจ - - 22 22 23.16 
  -ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ - - 8 8 8.42 
  -  -ลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ - - 14 14 14.74 

รวม 51 1 43 95  
 
 5.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณุวุมิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาสูงสุดที่ต้องการศึกษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อ
ปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้ ดังนั้น คุณวุฒิอาจารย์ต้องมีความเหมาะสมต่อพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยตำแหน่งทางวิชาการเป็นกลไก
ที่จะบ่งบอกลักษณะงานประสบการณ์ของผู้สอน ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและคณะหน่วยงานเป็น
ตัวช้ีวัดหนึ่งในการจัดอันดับการพัฒนาด้านวิชาการของแต่ละประเทศ ซึง่สุดท้ายนำมาสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ การขอตำแหน่งทางวิชาการของแต่ละประเทศเป็นตัวช้ีวัดที่สำคัญของคุณภาพอาจารย์ อาจารย์ที่สร้างสรรค์
งานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นและปรับตัววัดเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอน โดยผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์แสดงดังภาพประกอบ 18 
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ภาพประกอบ 18 จำนวนร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
6. การวิเคราะห์ศักยภาพคณะวิศวกรรมศาสตร ์

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. คณะมีโครงสร้างการบริหารจัดการการเรียนการสอนใน
รูปแบบสำนักวิชาที่เอื้อต่อการส่ือสารองค์กรในด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2. คณะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมสาขาวิชา
หลักด้านวิศวกรรมและมีความพร้อมในการร่วมพัฒนา
หลักสูตร งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม
และเครือข่ายความร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ  
3. คณะมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นสู่การต่อยอดเชิงนวัตกรรม 
และนำไปสู่การถ่ายทอดบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 
4. คณะได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าศึกษาต่อเป็นจำนวน
มาก 
5. อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่มีความอดทนและสู้งาน 
6. อาจารย์มีวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการที่สูง 

1. บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตยังมี เสียงสะท้อนกลับ (VOC) 
จำนวนน้อย ทำให้หลักสูตรขาดข้อมูลที่จะนำมาปรับปรุงและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. เครือข่ายคู่ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงบางส่วน ผลลัพธ์เชิง
ประจักษ์ (effective) น้อย  
3. คณะมีผลงานวิจัยที่สามารถนำมาต่อยอดในเชิงนวัตกรรม 
ที่มีความร่วมมือในระดับนานาชาติจำนวนน้อย  
4. พื้นที่/เครื่องมืออุปกรณ์/ที่ใช้ในการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิต 
หน่วยวิจัย และหน่วยให้บริการวิชาการ 
5. ระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการของคณะมีไม่
เพียงพอที่ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายการขับเคล่ือน
คณะ 
6. บุคลากรสายสนับสนุนมีตำแหน่งทางวิชาชีพที่มีจำนวน
น้อย เช่น ตำแหน่งชำนาญการฯ  
7. งบประมาณที่ จัดสรรตามระเบียบหรือประกาศของ
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
มหาวิทยาลัย และงบประมาณสะสมของคณะไม่มีความ
คล่องตัวและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่บริหารจัดการจริง 
8. จำนวนนิสิตและบัณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์/การ
ส่ือสาร/ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ/และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการน้อย 

โอกาส อุปสรรค 
1. กระทรวงอุดมศึกษาฯ มีการจัดสรรทุนการวิจัย/และการ
ทุนวิจัยบริการวิชาการที่มีความหลากหลาย จึงมีโอกาสใน
การขอทุนจากภายนอกมากขึ้น 
2. มีศักยภาพการเร่งพัฒนาโจทย์งานวิจัย/พัฒนานวัตกรรม/
การบริการวิชาการที่ตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต 
3. มีศักยภาพการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการ
ให้บริการวิชาการสู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจและการจัดหา
รายได้ให้เกิดความยั่งยืน  
4. มีศักยภาพการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน 
ภายนอกและหน่วยงานต่างประเทศ ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนฯ ที่เป็นคู่ความร่วมมือที่มีผลลัพธ์
ร่วมกันเพิ่มขึ้น 
5. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร/ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 /ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
6. มีศักยภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพตามพันธกิจและ
เป้าหมายของคณะ 

1. การปรับเปล่ียนนโยบาย กฎระเบียบของรัฐบาล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการบริหาร
จัดการของคณะ เช่น การจัดทำของบประมาณแผ่นดิน เป็น
ต้น 
2. สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์มีการแข่งขันสูง ทั้งด้านวิชาการ วิจัย
และบริการวิชาการ 
3. สถานการณ์การเกิดโรคระบาดและการเปล่ียนแปลงของ
โลกอย่างกะทันหัน (COVID-19) 
 

 
บริบทและความท้าทาย 

1. สภาพสังคมเมืองมีผู้สูงอายุมากขึ้น มีคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นตวัตนสูง (Aging society, Gen Me) 
2. การแข่งขันของมหาวิทยาลัยสูงเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยต่างๆเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
3. โครงสร้างประชากรมีอัตราการเกิดที่ลดลง ทำให้จำนวนผู้เรียนลดลง มีการแข่งขันแย่งนักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัย 
4. การเปิดเสรีด้านการศึกษาในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ทำให้มหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามาเปิด

สาขาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น  
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5. มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมทำให้มีความต้องการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารมากขึ้น  
6. ภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนตนเองได้ 
7. บัณฑิตคุณภาพสูงสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกจึงจะเป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 
8. มีวิศวกรต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น  
9. สถานประกอบการย้ายฐานการผลิต  
10. ต่อยอดงานวิจัยของแต่ละสาขาเพื่อนำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ทีน่ำไปใช้งานจริง  
11. สร้างอัตลักษณ์งานวิจัยของแต่ละสาขา  
12. ประชาสัมพันธ์ร่วมงานวิจัยของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จัก  
13. เน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  

 
เป้าหมายสำคัญของคณะ (ข้อมูลจาก : รายงานผล EdPEx รอบ 12 เดือน) 
 “ดำเนินงานที่ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ 
และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สมรรถนะหลักขององค์กร คือ COMPACT FACULTY” 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ ์
  1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
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ส่วนที่ 2 
---------------------------------  

แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 (พ.ศ. 2565 – 2569)
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ปรชัญา 
  สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต   สมนามสิทธ์ิ“ตักสิลา”  

  งานวิจัยให้ก้าวหน้า    ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์ 
 

วิสยัทศัน์ 
  มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม  (Strive For Engineering Excellence) 
 
เป้าหมาย 

1. ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศด้านวิศวกรรม และ 1 ใน 30 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2567 
2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPex200 
3. มีนักวิจัย ผลงานวิจัย เป็นที่ยอมรับในด้านพลังงานทดแทนและนวัตกรรมทางการเกษตรในระดับชาติและ  

 นานาชาตเิพิ่มขึ้น นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
 

ค่านิยมองคก์ร  
 

E4 (E-Power4) 
               Ethics – จรยิธรรมน ำหน้ำ 

Engagement - กำรมสี่วนร่วม 

            Excellence – น ำพำองค์กรสู่ควำมเป็นเลศิ 

              Enhancement - เกดิผลเพิม่พูนคุณภำพบุคลำกร 

                          
                                    

                       

แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2565 – 2569   
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พันธกิจ  
 1. มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความรู้เป็น

ผู้ประกอบการ 
 2. มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติที่นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่

ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 3. มุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร ที่พร้อมตอ่การเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก 
  
 

อัตลักษณ์นิสิต 
 “สู้งาน  ทำเป็น  เด่นคุณธรรม” 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้นำการผลิตบัณฑิตวิศวกร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้นำด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล และบูรณาการกับบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กร ทีพ่ร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
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ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย VS แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

Vision MSU 

“มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” 

Strategic MSU 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและ 
                     ภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพือ่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

Vision  
EN MSU 

Strategic EN MSU 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้นำการผลิตบัณฑิตวิศวกร  
                     (สอดรับกับ Strategic Msu 1) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้นำด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากลและบูรณาการกับบริการ   
                      วิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
                      (สอดรับกับ Strategic Msu 2 – 3 - 4 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรทีพ่ร้อมต่อ 

         การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
                      (สอดรับกับ Strategic Msu 5) 

“มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม” 
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Your text 
Click here to add your text or  
Copy Your text and paste it here 

มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม 

ควำมพงึพอใจ/ ไม่พงึพอใจของนิสติต่อคณะ 

หลกัสูตร/ผลงำนวจิยัเป็นทีย่อมรบัในระดบัชำต/ินำนำชำต ิ

 

พนัธกิจ : 1.จดัการเรียนการสอน 2.พฒันางานวิจยัและนวตักรรม 3.บริหารจดัการองคก์รสู่ความเป็นเลิศตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

 

พฒั
นา

อง
ค์ก

ร 
ปร

ะสิ
ทธิ

ภา
พ 

คุณ
ภา

พบ
ริก

าร
 

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

 

หลกัสูตรได้รบัรองคณุภาพ 

และงานวิจยัได้มาตรฐานระดบัสากล 

ควำมพงึพอใจ/ ไม่พงึพอใจของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

 
ควำมพงึพอใจ/ ไม่พงึพอใจของนิสติต่อกำรสอน 

 

ควำมพงึพอใจ/ ไมพ่งึพอใจของนิสติและอำจำรย์ต่อกำรให้บรกิำร 

 

ควำมพงึพอใจ/ ไม่พงึพอใจของคู่ควำมร่วมมอื 

 

ควำมพงึพอใจ/ ไม่พงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 

บุคลำกร EdPEx/TQA/TABEE/AUN-QA 
ฯลฯ 

บณัฑติมงีำนท ำหรอืสำมำรถเป็นผูป้ระกอบกำร 

ผูน้ ำ/โครงสรำ้งองค์กร 

กำรบรหิำรงบประมำณเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสูงสุด 

ระบบบรหิำรจดักำร 

สภำพแวดล้อม 

หลกัสูตร 

กำรสื่อสำรองค์กร 

วฒันธรรมองค์กร กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

หลกัสูตร 

องค์กรกำรเรยีนรู ้

หลกัสูตร 

ระบบกำรตดิตำมประเมนิผล 

ค่านิยมองคก์ร : E4 (E-Power4)  (Ethics, Engagement,  Excellence,  Enhancement) 

“วิสยัทศัน์ : มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม” 

(Strive For Engineering Excellence) 
 

ควำมเชื่อของคู่ควำมร่วมมอื/ลูกคำ้/ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี กฎหมำย/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั กำรบรหิำรสนิทรพัย์ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด บรรลุแผนพฒันำคณะ และ KPI 

ฐำนขอ้มูลและเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรตดัสนิใจ 
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แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้นำการผลิตบัณฑิตวิศวกร 
เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 ของมหาวิทยาลัย ผู้กำกับดูแล/เป้าหมายคณะ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการ
ของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้ สำหรับ
ประชาชนทุกช่วงวัย 

ของมหาวิทยาลัย 
1. หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความโดดเด่นทันสมัยและ
ตอบสนองต่อผู้เรียน ตอบสนองผู้ใช้บัณฑิต (เพ่ิมขึ้นปีละ 10 %)  
2. หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรคลังหน่วยกิต  
3. หลักสูตรรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตนานาชาติ  
4. ยกระดับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
5. ลดจำนวนหลักสูตรที่ไม่เป็นทิ่นิยมหรือต้องการของผู้เรียน 

หัวหน้าสำนักวิชา 
1.ยกระดับการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 
2.มีหลักสูตรระยะส้ันที่สามารถเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
(ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่) 
3.มีหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย 2 หลักสูตร 

1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการ
ของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ เอเชีย และโลก 

1. บัณฑิตมีงานทำ  
2. ผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3. บัณฑิตหรือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น 
 

 
ร้อยละนิสิตที่ได้มีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา 1 ปีต่อจำนวนนิสิตที่
สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอ่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่น้อยกว่า 4.51 

2. ร้อยละนิสิตหรือศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบต่อจำนวนนิสิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 

1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ ตลอดชีวิต และทักษะ 
เพ่ืออนาคต 

ของมหาวิทยาลัย 
1. กระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ /การจัดการเรียน การสอน
แบบออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติมากขึ้น  
2. พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) และการเรียนรู้ แบบ
สะสมหน่วยกิต เพ่ือให้การศึกษาในระบบสามารถ ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร วัยทำงานทุกช่วงวัย 
 

1. ร้อยละจำนวนรายวิชาที่มีการสอนแบบใหม่ /การจัดการเรียน การ
สอนแบบออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติต่อจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 

2. จำนวนหลักสูตรที่รองรับระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) และการ
เรียนรู้ แบบสะสมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตร
ทั้งหมด 

 
 

เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย ผู้กำกับดูแล/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพ 1) บูรณาการหลักสูตร ควบรวม และ ของมหาวิทยาลัย 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้รองรับระบบ ระบบคลังหน่วยกิต 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย ผู้กำกับดูแล/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และ  มาต รฐาน  ต รงกั บ ค ว าม
ต้องการของ ตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการ
เรียนรู้สำหรับ ประชาชนทุกช่วงวัย 

ปิดหลักสูตรที่ล้าสมัย ไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน และไม่ตอบโจทย์
ประเทศ และตามต้องการของโลก  
2) พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น 
เฉพาะด้าน 
3) พัฒ นาระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือ 
รองรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต  
4) จั ด ท ำห ลั ก สูต รระย ะ ส้ั น โด ย 
สามารถจัดเก็บสะสมในระบบคลัง
หน่วยกิต มากขึ้น 
5) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการศึกษา 
แบบ Sandbox เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ในสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่
ทั น สมั ยและสอดค ล้อ งกั บ ค วาม
ต้องการของอุตสาหกรรม 

1) เพ่ิมหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือรองรับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) อาทิ หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรร่วมปริญญา
ข้ามสถาบัน (Joint Degree Program) และ หลักสูตรสองปริญญา
ข้ามสถาบัน (Double Degree Program หรือ Dual Degree 
Program) 
2) การเพ่ิมหลักสูตรวิชาชีพหรือ ปฏิบัติการด้วยการบูรณาการเรียน
กับ การทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) หรือหลักสูตร
การเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาน ประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) (Cooperative and 
Work Integrated Education) ทั้งในและต่างประเทศ  
3) การยกระดับในการปรับเปล่ียนระบบ  คุณภาพหลักสูตรไปสู่
มาตรฐานระดับ สากล 
 

(Credit bank) และการเรียนรู้ แบบสะสมหน่วยกิต  
2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่รองรับการรับรองจากสภาวิศวกร  
3. ยกระดับการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล อย่าง

น้อย 1 หลักสูตร 
 

1.2 ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้  
ความสามารถและทักษะรองรับ 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ สังคมและประเทศ 
และโลก 

1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่  
เน้นทักษะกระบวนการคิด ทักษะ การ
ปฏิบัติ ทักษะด้านการวิจัย และการ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือให้นิสิตสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
2) ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนหรือ 
ก า ร วิ จั ย ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า น
ประกอบการ 
 

ของมหาวิทยาลัย 
1) การเพ่ิมจำนวนนิสิตต่างชาติ (เน้น ระดับบัณฑิตศึกษา)  
2) การแลกเปล่ียนนิสิต (Inbound/Outbound)  
3) การพัฒนานิสิตเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตร 
เพ่ือสร้าง กระบวนการคิดในเชิงการเป็น ผู้ประกอบการผ่านความ
ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการที่มีความเช่ียวชาญ  
4) ความเป็นเลิศทางด้านทักษะภาษา เพ่ือความเป็นอัฉริยะในการ
ส่ือสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ  
5) การพัฒนานิสิตเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตร 
เพ่ือสร้าง กระบวนการคิดในเชิงการเป็น ผู้ประกอบการผ่านความ
ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการที่มีความเช่ียวชาญ  
6) พัฒนานิสิตให้มีความเป็นเลิศด้าน วิชาชีพ 
 

1)การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่อื้อให้นิสิตต่างชาติสามารถเข้ามาเรียนได้  
2)การทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความเชียวชาญด้าน
วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงและวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
3)กิจกรรมที่ส่งเสริมการเสริมสร้างกระบวนการคิดในเชิงการเป็น ผู้ประกอบการ  
4)มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น ค่ายเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 
การสัมภาษณ์งาน การเขียน resume  
5) ส่งเสริมให้นิสิตได้ไปมีประสบการณ์ในต่างประเทศเช่นการศึกษาดูงาน การฝึกงาน
ต่างประเทศ สหกิจต่างประเทศ  
6) มีกิจกรรมนานาชาติที่เชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมค่ายสำรวจนานาชาติ หรือ อื่น ๆ 
7) ส่งเสริมอาจารย์/หลักสูตร/ห้องวิจัย ที่มีศักยภาพในการรับนิสิตนักศึกษาจาก
ต่างประเทศ มาฝึกประสบการณ์ แลกเปล่ียนการทำวิจัยระยะส้ัน 
8) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ เพ่ือแสดงศักยภาพของนิสิต  

1.3 พัฒ นาระบบการเรียน  การ
สอน การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

1) เปล่ียนกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน แบบ Active Learning เพ่ือ

1) การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ เรียนการสอนแบบ active 
learning  

1)พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนสอนแบบ Active Learning 
2)ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรจัดทำ หลักสูตรระยะส้ันเพ่ือ Re-skill , Up-skill , New-
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย ผู้กำกับดูแล/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ทักษะเพ่ืออนาคต พัฒนาผู้เรียนให้มี functional 

competency  
2) การจัดการเรียนการสอนแบ บ 
อ อ น ไ ล น์  E-learning Digital 
Learning (เรียนในระบบ เรียนนอก
ระบบ ศึกษาตามอัธยาศัย สามารถ
สะสมใน Credit bank)  
3) ส ร้างรายวิ ชาและผ ลิต ส่ื อ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ  life-long 
education  
4) ยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัย
ทำงาน (Reskill/upskill) 

2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill , Up-skill , New-skill  
3) การพัฒนานิสิตเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตร 
เพ่ือสร้าง กระบวนการคิดในเชิงการเป็นผู้ประกอบการผ่านความ
ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการที่มีความเช่ียวชาญ  
4) พัฒนานิสิตให้มีความเป็นเลิศด้าน วิชาชีพ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และพัฒนานิสิตมีความโดดเด่นในการใช้และรู้เท่าเทียม
การเปล่ียนแปลงด้านไอที (Informatics Technologies)  
5) พัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ การสร้างนิสิตที่มี
กระบวนการคิดและการออกแบบกระบวนการคิดและการแก้ไข
ปัญหาที่ดีผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายทุกด้านตาม 
ทักษะศตวรรษ 21 เน้นการสร้าง ประสบการณ์จริงให้นิสิต และ
เสริม แนวคิดผู้ประกอบการรายใหม่ (Soft Skill and Future 
Workforce) และ แรงงานที่มีศักยภาพและคุณภาพสูง  
6) การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ทางด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศ  
7) การพัฒนา Platform การเรียนการ สอนออนไลน์  
8) การปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนใน รูปแบบ Smart 
classroom  
9) การเพ่ิม Co-Working Space และ พ้ืนที่เรียนรู้ของนิสิต 
 

skill ให้กบัศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจ 
3) ส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม  
4)การปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning (ร่วมกับฝ่ายอาคาร)  
5) ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม Co-Working Space และ พ้ืนที่เรียนรู้ของนิสิต (ร่วมกับฝ่าย
อาคาร) 
6.ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความคิด /
ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม / AI /BIG DATA /FABRICATION LAB 
 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 
2564 

ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 

2564 

หน่วย 
นับ 

 
ค่าเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้กำกับดูแล 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
1.1.1) จำนวนหลักสูตรที่ร่วม
ผลิตกับผู้ประกอบการ 

1 1 หลัก 
สูตร 

1 1 2 2 2 หัวหน้าสำนักวิชา 

          
1.1.2) จำนวนหลักสูตรที่มี 1 1 หลัก 0 1 1 1 1 หัวหน้าสำนักวิชา 
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ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 
2564 

ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 

2564 

หน่วย 
นับ 

 
ค่าเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้กำกับดูแล 

2565 2566 2567 2568 2569 
คุณภาพและมาตรฐาน มีความ
โดดเด่นทันสมัยและตอบสนอง
ต่อผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต 

สูตร 

เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศและ
โลก 

 

1.2.1) ร้อยละของจำนวน
บัณฑิตที่เป็น ผู้ประกอบการ 

10 10 ร้อยละ 10 10 10 10 10 หัวหน้าสำนักวิชา 

1.2.2) ร้อยละผลงานวิจัยนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

75 75 ร้อยละ 75 75 75 75 75 หัวหน้าสำนักวิชา 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรยีนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต  
1.3.1) ร้อยละของรายวิชาหรือ
ส่ือการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์หรือ Active Learning 
(เพ่ิมรายวิชาของ คณะ) 

ข้อมูลเดิม
ไม่มี 

ข้อมูลเดิม
ไม่มี 

ร้อยละ 2 4 6 8 10 หัวหน้าสำนักวิชา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้นำด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล และบูรณาการกับบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 ของ มมส ผู้กำกับดูแล/เป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ ยอมรับ
เพ่ือผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำของเอเชีย 

ของมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education Asia 
University Rankings อันดับที่ 100+ ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  
2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับ ของ Scimago Institutions Rankings 
อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  
3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับ ของ The QS ASIA University 
Ranking อันดับที่ 100 ของ เอเชียและอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  
4. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับ  

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  
1.จำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้นไม่ น้อย
กว่าร้อยละ 20 ต่อปี  
2. จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ในฐานข้อมูลระดับ 
นานาชาติเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี  
3. H-index เฉล่ียของอาจารย์และนักวิจัย ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 8  
4. จำนวนนวัตกรรมที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี  
5. จำนวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ิมขึ้น
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เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 ของ มมส ผู้กำกับดูแล/เป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ของ Times Higher Education University Impact Rankings (SDGs) อันดับที่ 300 ของโลก และอยู่
ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  
5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับ ของ Round University Ranking 
(RUR) ไม่เกินอันดับ 500 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ  
6. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี  
7. จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ในฐานข้อมูลระดับ นานาชาติเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ต่อปี  
8. H-index รวมของอาจารย์และนักวิจัย ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 14,000  
9. จำนวนนวัตกรรมที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ผลงานต่อปี  
10. จำนวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี  
11. จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ต่อปี  
12. จำนวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนในการทำวิจัยจาก ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ต่อปี  
13. ผลผลิตจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ินพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 20 ผลงานต่อป ี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี  
6. จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
20 ต่อปี  
7. จำนวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนในการทำวิจัยจาก 
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

 
เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์                           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ มมส ผู้กำกับดูแล /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มี
คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพ่ือผลักดันสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำของเอเชีย 

1. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
2. การสร้างเครือข่ายทุนวิจัย 
3. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิจัย/ 
ผู้เช่ียวชาญภายนอกทั้งในและ ต่างประเทศ  
4. การสร้างแรงจูงในการตีพิมพ์ในวารสารช้ันนำ
ระดับนานาชาติ 

ของมหาวิทยาลัย 
1) โครงการผลิตบทความวิจัยร่วมกับ อาจารย์/
นักวิจัยจากสถาบัน ต่างประเทศ 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
3) โครงการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติเฉพาะ
ทาง  
4) การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางหรือ ศูนย์ความเป็น
เลิศ Research Excellent Centre  
5) โครงการผลิตบทความวิจัยร่วมกับ อาจารย์/
นักวิจัยจากสถาบัน ต่างประเทศ  

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  
1. ทุนวิจัย 
2. โครงการเขียนบทความวิชาการ 
3. การสนับสนุนวัสดุวิจัย 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
2564 

ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 
2564 

หน่วย นับ  
ค่าเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้กำกับดูแล 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย  
2.1.1) จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
(Scopus หรือ ISI)  

40 32 เร่ือง 44 46 48 50 52 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.2) จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน 
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
SCOPUS Q1 หรือ ISI Q1  

N/A 1 เร่ือง 20 21 22 23 24 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.3) จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย 
(Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาติ  

413 1315 คร้ัง 500 600 700 800 900 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.4) จำนวนผลงานนวัตกรรมที่
เกิดขึ้น  

1 7 ผลงาน 1 1 1 1 1 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.5) จำนวนเงินได้รับการสนับสนุน
จาก แหล่งทุนภายนอก  

5 10.7 ล้าน บาท 6 7.2 8.64 10.40 13.20 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.6) จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน 
การทำวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม  

3 2 ล้าน บาท 3.3 3.7 4.1 4.5 9 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.7) จำนวนโครงการวิจัยที่ทำกับ 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือ 
องค์กรต่างประเทศ  

2 4 โครงการ 2 2 2 2 2 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.8) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
จาก ต่างประเทศ  

1 2 โครงการ 3 
 

3 3 3 3 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.9) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้าน 
การวิจัยระดับนานาชาติ  

N/A 1 รางวัล 1 1 1 1 1 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.10) จำนวนบทความที่มีความ
ร่วมมือ วิจัยระดับนานาชาติ  

N/A 1 เร่ือง 5 5 5 5 5 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.11) ค่าเฉล่ียจำนวนคร้ังที่ได้รับการ 0.2 2 ค่าเฉล่ีย 3 4 5 6 7 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  
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ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 
2564 

ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 
2564 

หน่วย นับ  
ค่าเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้กำกับดูแล 

2565 2566 2567 2568 2569 
อ้างอิง (H-index)  
2.1.12) จำนวนอาจารย์/นักวิจัย
ต่างชาติมา ทำวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Postdoc) ใน มหาวิทยาลัย  

N/A 0 คน 1 1 1 1 1 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.13) จำนวนอาจารย์/นักวิจัยที่ทำ
วิจัย ระยะส้ันในมหาวิทยาลัยช้ันนำ 
ต่างประเทศ  

N/A 0 คน 1 1 1 1 1 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

2.1.14) จำนวนอาจารย์ นักวิจัย
ต่างชาติมา ทำวิจัยระยะส้ันใน
มหาวิทยาลัย (Inbound)  

N/A 0 คน 1 1 1 1 1 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  

 
 

การบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 ผู้กำกับดูแล/เป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 5 กลุ่มและเพ่ิมขึ้นปีละไม่น้อย
กว่า 1 กลุ่ม 

ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 5 แห่ง 

3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

ชุมชนและสังคมได้รับการแก้ไขปัญหา สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อย่างน้อย 5 กลุ่ม และ
เพ่ิมขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม 

ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหา สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อย่างน้อย 5 แห่ง 

 
เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์                           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ มมส ผู้กำกับดูแล/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมี ความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความ
เข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
 
 

1) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม  
2) โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรม  
3) โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
 

- โครงการอบรมความรู้ด้านวิศวกรรม 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
-โครงการวิศวกรรมศาสตร์บริการ (Project) 

3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง และ 1) สร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการ 1) สร้างเครือข่ายและจัดทำความร่วมมือ (MOU) กับ - โครงการอบรมความรู้ด้านวิศวกรรม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์                           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ มมส ผู้กำกับดูแล/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และ 

ภาคเอกชนหรือแหล่งทุนภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 
2) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา ความ
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ของชุมชนและ
สังคมตามหลักการ การพัฒนาของ
สหประชาชาติ  
3) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและ ยกระดับ
ความความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนและสังคม 

หน่วยงานภายนอก  
2) การจัดสรรทุนบริการวิชาการ  
3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการ รับใช้
สังคม 
 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- โครงการบูรณาการความรู้สากลและภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชุมชน 
- โครงการคลินิกวิศวกรรมบริการ 

 
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย   

 
ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 
2564 

ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 
2564 

หน่วย 
นับ 

 
ค่าเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้กำกับดูแล 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน  
3.1.1) จำนวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมที่ได้รับพัฒนาก่อให้เกิด 
ความเข้มแข็ง  

1 7 หน่วย 
งาน 

2 2 2 2 2 รองคณบดี ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่   

3.1.2) จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือ 
เทคโนโลยีที่ถูกนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แก่ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม  

3 6 เร่ือง 1 1 1 1 1 รองคณบดี ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่   

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้  
3.2.1) จำนวนชุมชนและสังคมที่ได้รับ
บริการ วิชาการแล้วก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและ พ่ึงพาตนเองได้  

1 9 ชุมชน 2 2 2 2 2 รองคณบดี ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่   

 
 



                                                                                       41 

 

41 
 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 ของ มมส. ผู้กำกับดูแล/เป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ นานาชาติอย่าง
น้อย 5 ผลงาน และเพ่ิมขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 
 

-มีโครงการสนับสนุนให้บุคลากร/นิสิตเข้าร่วมประชุม/สัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ/
นานาชาติอย่างน้อย  1 โครงการในทุกๆปี  
 

4.2 เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และ
การเพ่ิมมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

มีผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมช่วยท้องถ่ินที่ส่งเสริม เศรษฐกิจของ
ชุมชนและประเทศอย่างน้อย 5 ผลงาน และ เพ่ิมขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 1 
ผลงาน 

-ได้รับรางวัลการประกวดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติปีละไม่น้อยกว่าปีละ 1 ผลงาน 
 

 
เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์                           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ มมส ผู้กำกับดูแล/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
เป็นที่รู้จักและยอมรับใน ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

1) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่ทำงาน ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความโดดเด่น 
 2) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ การสร้าง
ผลงานที่โดดเด่น 
3) สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 

1) โครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
2) โครงการความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
และประเทศจีน  
3) การจัดสรรทุนด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างความโดดเด่น 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมโครงการการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติ/นานาชาติ  
2. โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
3. จัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

4.2 เป็นเสาหลักของภาคอีสานใน การ
ยกระดับคุณภาพและการเพ่ิมมูลค่า/คุณค่า
ผลงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม 

1) สนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่า/คุณค่า
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
 

1) การจัดสรรทุนด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและคุณค่า 
 

-จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม (การเข้าร่วมสัมมนา/การประกวด
แข่งขันผลงาน) ของบุคลากร/นิสิต 
 

 
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  

 
ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 
2564 

ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 
2564 

หน่วย 
นับ 

 
ค่าเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

  

4.1.1) จำนวนผลงานด้าน   ผลงาน - - - - - 1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม/สัมมนา รองคณบดี ฝ่ายแผนและกิจการนิสิต 
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ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 
2564 

ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 
2564 

หน่วย 
นับ 

 
ค่าเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล 

2565 2566 2567 2568 2569 
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความ
โดดเด่นระดับนานาชาติ  

ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
 

*ไม่ขอรับดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นเสาหลักของภาคอีสานใน การยกระดับคุณภาพและการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 

  

4.2.1) จำนวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดด
เด่นเป็นเสาหลักของภาค
อีสาน  

  ผลงาน - - - - - 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรขอรับทุนสนับสนุน   
ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาฯ 

รองคณบดี ฝ่ายแผนและกิจการนิสิต 
*ไม่ขอรับดำเนินงาน 

4.2.2) จำนวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างเพ่ิม
มูลค่า/คุณค่าผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

  ผลงาน 1 1 1 1 1 รองคณบดี ฝ่ายแผนและกิจการนิสิต 
*ไม่ขอรับดำเนินงาน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กร ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
เป้าประสงค์ เป้าหมายปี 2569 ของ มมส ผู้กำกับดูแล/เป้าหมายปี 2569 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้นในการ
ทำงาน 

1. ลำดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีขึ้น  
2. ลดขั้นตอนการทำงาน การบริการที่รวดเร็วภายใต้หลักธรรมาภิบาล/ 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัว  
3. คณะฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ EdPEx 200 

1. ลดขั้นตอนการทำงาน การบริการที่รวดเร็วภายใต้หลักธรรมาภิบาล/ การบริหารจัดการคณะ ให้
เกิดความคล่องตัว  
2. คณะฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ EdPEx 200 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีขึ้น 

3.2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. มีระบบที่พัฒนาสู่การเป็น Mahasarakham Smart University  
2. การลดขั้นตอนการทำงาน/ภาระงานที่ใช้คนปฏิบัติงาน 
3.จำนวนระบบที่สามารถเชื่อมโยงกัน 

1. การลดขั้นตอนการทำงาน/ภาระงานที่ใช้คนปฏิบัติงาน 
2. จำนวนระบบที่สามารถเชื่อมโยงกัน 
3. ระบบอัจฉริยะ/ สร้าง smart building (รองอาคารฯ) 

3.3 การบริหารจัดการเงินเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน  
2. ภาพรวมงบประมาณของคณะฯ เพ่ิมขึ้น  
3. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่สามารถประหยัดได้ 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน  
2. ภาพรวมงบประมาณของคณะฯ เพ่ิมขึ้น  
3. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่สามารถประหยัดได้ 

3.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนา 1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น  1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น  
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บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2. มีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิม สูงข้ึน  

3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมขึ้น  
4. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่า
ระดับคุณภาพดี  
5.อัตราการลาออกของอาจารย์และนักวิจัยลดลง  
6.ระดับปัจจัยความผูกพันของบุคลากร มีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า ระดับดี  
7. ความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยลดลง 

2. มีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิม สูงข้ึน  
3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมขึ้น  
4. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าระดับคุณภาพดี  
5. อัตราการลาออกของอาจารย์และนักวิจัยลดลง  
6. ระดับปัจจัยความผูกพันของบุคลากร มีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า ระดับดี  
7. ความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อคณะลดลง 

3.5 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการยอมรับในระดับสากล คณะฯ ได้รับการจัดอันดบัที่ดีขึ้น 1.คณะฯ ได้รับการจัดอันดบัที่ดีขึ้น 
3.6 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการจัดการเรียน การสอน 
การวิจัย และสร้างนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล 

1. เพ่ิมพ้ืนที่พักอาศัยสำหรับผู้เช่ียวชาญและนิสิตต่างชาติ  
2. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและพ้ืนที่ที่รองรับการจัดการเรียน การสอน การ
วิจัย และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและพ้ืนที่ที่รองรับการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพ่ิม
มากขึน้ 

 
เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์                           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ มมส ผู้กำกับดูแล/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

3.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว 
รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้นในการ
ทำงาน 

1) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ  
2) การพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็น เลิศตามแนวทาง 
EdPEx เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
มหาวิทยาลัย 

1) การดำเนินงานมหาวิทยาลัยออกนอก ระบบมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ  
2) โครงการส่งเสริมและขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์
คุณภาพ การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
3) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

1) โครงการการพัฒนาองค์กรเพ่ือการดำเนินงานตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx (การทบทวน การ
ติดตามแผนผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ) ประจำปี
งบประมาณ 2565" 
2.ร้อยละผู้ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

3.2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart 
University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1) พัฒนาความเช่ือมโยงของระบบ สารสนเทศ  
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
3) พัฒนาโครงสร้างและพ้ืนที่ของ มหาวิทยาลัยให้รองรับ
การเป็น Smart University  
4) พัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรให้มี ความรู้และทักษะ
รองรับการ เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
5) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน 
และแม่นยำ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมี 

1) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Mahasarakham Smart 
University  
2) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของ เทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น การปรับปรุงระบบเครือข่าย การเพ่ิม
จุดให้บริการ WIFI  
3) พัฒนาระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม  
4) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบความ ปลอดภัยของข้อมูลและ
สารสนเทศ 

1) โครงการอบรมการใช้งานระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย 
3) สร้าง smart building (รองอาคารฯ) 
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ประสิทธิภาพ 
3.3 การบริหารจัดการเงิน เพ่ือสร้าง
รายได้ 

1) การส่งเสริมให้คณะ/หน่วยงานที่มี ความเข้มแข็งและมี
โอกาสในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ  
2) เพ่ิมรายได้จากการวิจัย บริการ วิชาการ และการเรียน
การสอน  
3) บริหารหรือลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่าย การลดรายจ่ายที่
ไม่ได้สร้างคุณค่าและ มูลค่าให้มหาวิทยาลัย  
4) พัฒนาการบริหารทรัพย์สินให้เกิด ประโยชน์สูงสุด  
5) ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยให้
รองรับรูปแบบการเงินแบบใหม่ในอนาคตหรือการจัดเกบ็
รายได้ของมหาวิทยาลัย 

1) ปรับปรุงระบบการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย  
2) ปรับปรุงระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัย  
3) การบริหารบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย  
4) เพ่ิมสัดส่วนเงินทุนวิจัยภายนอก  
5) การปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดรายได้ 

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
1) เพ่ิมสัดส่วนเงินทุนวิจัยภายนอก  
2) เพ่ิมรายได้จากการวิจัย บริการ วิชาการ และ

การเรียนการสอน 

3.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และ
การพัฒนาบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ 

1) มีระบบการจ้างงานที่หลากหลายและ ยืดหยุ่น  
2) มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ เอื้อต่อการพัฒนา
และความก้าวหน้า 

1) การปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน บุคคลให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ มมส เช่น กองทุนพัฒนา บุคลากร  
2) การวิเคราะห์ภาระงานและการเกล่ีย อัตรากำลังให้เหมาะสมกับ
งบประมาณ ขององค์กรและรองรับกับการ เปล่ียนแปลงและการ
พัฒนา มหาวิทยาลัย  
3) ระบบการประเมินบุคคลที่สอดคล้อง กับทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนา มหาวิทยาลัย  
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร มมส และ
บุคลากรด้วย หลักสูตรยะยะส้ันแบบหลักสูตร ออนไลน์และปกติ  
5) โครงการปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการของสายสนับสนุน  
6) โครงการรวบรวมความรู้และถ่ายทอด ความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การสร้าง นวัตกรรมและการทำงานของบุคลากร 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพ่ิมศักยภาพ
สมรรถนะ และปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมการ
ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
2) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

3.5 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการยอมรับ
ในระดับสากล 

1) กำหนดนโยบายหรือแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเช่ือมโยงกับเกณฑ์ มาตรฐานสากล  
2) สร้าง Branding ของมหาวิทยาลัยให้ เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับ 

1) การแลกเปล่ียนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
2) การสนับสนุนทุนสำหรับอาจารย์/ นักวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) 3) การ
สนับสนุนทุนสำหรับอาจารย์/ นักวิจัยไปนำเสนอผลงาน และ/หรือ 
การศึกษาดูงานเฉพาะด้าน เพ่ือแสวงหา เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและ การวิจัยกับต่างประเทศ 
4) การสนับสนุนทุนสำหรับอาจารย์/ นักวิจัยไปทำวิจัยระยะส้ันกับ

1) โครงการส่งเสริมความร่วมมือให้มีอาจารย์/ นักวิจัย/ 
ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติมีส่วน
ร่วมในการสอน/การวิจัย 
2) โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB 
(เงินจัดสรรคืนวิจัยบริการวิชาการ) 
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ต่างชาติ (Outbound)  
5) การสนับสนุนทุนสำหรับผู้เช่ียวชาญ ชาวต่างชาติ มาทำวิจัย
ระยะส้ันกับ อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย (Inbound)  
6) การแลกเปล่ียนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัย  
7) โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับ มหาวิทยาลัย  
8) การสนับสนุนทุนนิสิตสำหรับการ แลกเปล่ียนระยะส้ัน/ทำวิจัย/
ฝึกงาน/ทำ โครงงานร่วมกับต่างชาติ (Inbound/Outbound) 

3.6 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และสร้าง
นวัตกรรมตามมาตรฐานสากล 

1) การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ภายใน
มหาวิทยาลัยที่เหมาะสม รองรับการการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม  
2) การพัฒนา ปรับปรุง ระบบรักษา ความปลอดภัยให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3) ขับเคล่ือนการดำเนินการตามเกณฑ์ ตามมาตรฐานของ
การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Ranking) 

1) ปรับปรุง พัฒนาอาคารที่พัก สำหรับ รองรับนิสิตต่างชาติ 
อาจารย์ / นักวิจัย / ผู้เช่ียวชาญ / แขกของมหาวิทยาลัย ที่เป็น
ชาวต่างชาติ  
2) การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้
มีความ สวยงาม การติดตั้งกล้อง CCTV การจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ และป้ายบอกทาง  
3) ดำเนินการตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด มหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่ ด้าน
การจัด การพลังงาน (Energy ) ด้านการจัดการน้ำ (Water) ด้าน
การจัดการของเสีย (Waste) ด้านการจราจรและระบบขนส่ง 
(Transportation)  
4) พัฒนา ปรับปรุง ระบบรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามตามมาตรฐาน ของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric) 

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
1) Fabrication lab 
2) อาคารรถไฟความเร็วสูง 
3) อาคารปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
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ตัวชี้วัด 

เป้า 
หมาย 
2564 

ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 
2564 

หน่วย นับ  
ค่าเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผู้กำกับดูแล 

2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทำงาน  
เป้าประสงค์ที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
3.4.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ   

80 80 ร้อยละ  82 84 86 88 90 รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(ไม่นับจำนวนอาจารย์ผู้ช่วยสอน) 

3.4.2) จำนวนศาสตราจารย์ที่เพ่ิมขึ้น  1 0 คน/ปี 1 1 1 1 1 รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3.4.3) จำนวนรองศาสตราจารย์ที่เพ่ิมขึ้น  1 3 คน/ปี 1  1 1  1  1  รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

 
 



 

47 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
---------------------------------  

การติดตามและประเมินผล 
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 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2565- 2569) มุ้งเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล ดังน้ี  
   
     1. คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ระยะกลางโดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2565- 2569) มีการกำกับติดตามประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปี เพื่อรายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน  
     2. คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติในระดับ
คณะ/หน่วยงาน และมีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการโดยผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการกับอธิการบดี การกำกับติดตามมีการรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกเดือน 
(www.kpi.msu.ac.th) ในการประเมินผล มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตรวจประเมินคณะ/หน่วยงานทุกสิ้น
ปีงบประมาณ  
     3. ระดับบุคคล มีการจัดทำแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference 
: TOR) โดยมีการกำหนดให้นำตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการในระดับคณะ/หน่วยงาน มากำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การติดตามและประเมินผล 
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        ประจำปี  พ.ศ. 2565 – 2569   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ศึกษากรอบทิศทางแนวโน้มการศึกษาของประเทศ 
 

ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำ(ร่าง) แผนกลยุทธ์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฉบับที่  13  ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569   

 

ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์(เดิม)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

ผู้บริหารคณะฯ ปรับแก้ไข(ร่าง) แผนกลยุทธ์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

เสนอ(ร่าง) แผนกลยุทธ์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่ออนุมัต ิ
 

จัดทำรูปเล่ม/ เผยแพร่แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี  พ.ศ. 2565 – 2569 

 
 

กำกับติดตามการดำเนินงาน/ ประเมินผล 
แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 คณะผู้จัดทำ 
            

 ที่ปรึกษา 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ  รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช  รองคณบดี ฝ่ายแผนและกิจการนิสิต  
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา  ชัยมูล  รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดี ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่   
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 7. อาจารย์ ดร.สุรชัย  วงชารี   ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 9. นางวิรายา  ภมรสมิต    หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
 10. คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน 

 
 

 วิเคราะห์ข้อมูล / รวบรวม / จัดทำรูปเล่ม  
 1. นายพยุงศักดิ์  ภักดีพล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
 2. นายชยภร  ศิริโยธา   นักวิชาการศึกษา    

 
 

 จัดทำโดย 
 ฝ่ายนโยบายและแผน / ฝ่ายประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

 ปีที่จัดทำ 
 ธันวาคม  2564 

                  

แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำปี  พ.ศ. 2565 - 2569 

 


