
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร
อนุมัติ

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
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บทนํา



สภาพปจจุบันและปญหาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนคณะที่มีรากฐานการกําเนิดมาพรอมกับการกําเนิดวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ไดแกตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาตาง ๆ ออกไปเปนครูตามโรงเรียนทั่วไปในแถบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชการศึกษามหาสารคาม ไดยกฐานขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม โดยแบงสวนราชการออกเปน 4 คณะ

ไดแก คณะศึกษาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะมนุษยศาสตร และ คณะสังคมศาสตร ทําใหคณะศึกษาศาสตร แบงหนวยงานออกมาอยางเดนชัด แตการเปนคณะยังไมไดเปน
อยางเอกเทศโดยสมบูรณ เพราะเปนเพียงวิทยาเขตของคณะศึกษาศาสตร ที่ตั้งอยูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแยกตัวเปนเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ไดยกฐานะ
เปน "คณะ" อยางสมบูรณเชนเดียวกับคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปจจุบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภาควิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งส้ิน 6 ภาควิชา  ประกอบดวย  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาจิตวิทยา-
การศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นอกจากนี้  คณะฯ ยังขยายโอกาสทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหองเรียนจังหวัดตาง ๆ จํานวน 13 หองเรียน ไดแก หองเรียนจังหวัดอุดรธานี รอยเอ็ด  ขอนแกน  นครราชสีมา
กาฬสินธุ  บุรีรัมย อําเภอประทาย  อําเภอกุดชุม อําเภอพรเจริญ  ศรีสะเกษ  ชัยภูมิ  สุรินทร  อุบลราชธานี

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ชวงแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดานการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2554 คณะฯ เปดสอน
ทั้งส้ิน 23 หลักสูตร แบงไดดังนี้ ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร (รอยละ 43.48) ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร (รอยละ 30.43) และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร (รอยละ 21.74)
มีนิสิตทั้งส้ิน 5,362 คน โดยเปนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 2,295 คน (รอยละ 42.80) ระดับปริญญาโท  จํานวน 2,848 คน (รอยละ 53.11) และระดับปริญญาเอก
จํานวน 219 คน (รอยละ 4.08)

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) มีบุคลากรทั้งส้ิน 137 คน  แบงเปนสายวิชาการ 68 คน  สายสนับสนุน 69 คน

จําแนกจํานวนบุคลากรตามตําแหนงทางวิชาการ  ศาสตราจารย - คน  รองศาสตราจารย 16 คน (รอยละ 23.53) ผูชวยศาสตราจารย 16 คน (รอยละ 23.53) และอาจารย 36 คน

จําแนกเปน  ขาราชการสายบริหาร 9 คน (รอยละ 6.57) ขาราชการสายวิชาการ 14 คน (รอยละ 10.22) ขาราชการสายวิชาชีพ/เช่ียวชาญ 3 คน (รอยละ 2.19) พนักงานวิชาการ
33 คน (รอยละ 24.09) พนักงานปฏิบัติการ 23 คน (รอยละ 16.79) พนักงานราชการ 1 คน (รอยละ 0.73) ผูเช่ียวชาญ 9 คน (รอยละ 6.57) ลูกจางช่ัวคราว 45 คน (รอยละ 32.85)

(รอยละ 52.94) และจําแนกเปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 45 คน (รอยละ 66.18) วุฒิปริญญาโท 22 คน (รอยละ 32.35) และวุฒิปริญญาตรี 1 คน (รอยละ 1.47)

บทนํา

หนาท่ี 1



การวิเคราะหศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา คณะศึกษาศาสตรไดทบทวนผลการดําเนินงาน โดยไดวิเคราะหผลการประเมินดานการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา

2553 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตรและจุดเนนของสถาบันมาวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และภาวะคุกคาม เพื่อวางแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาคณะในปงบประมาณ

พ.ศ. 2554 ซึ่งผลการวิเคราะหศักยภาพของคณะศึกษาศาสตรมีดังนี้

จุดแข็ง
1. การจัดการเรียนการสอน

 1.1 มีอาจารยที่มีประสบการณสอนมายาวนาน มีคุณวุฒิ ป.เอก และมีตําแหนงทางวิชาการสูงจํานวนมาก
       1.2 มีศูนยบริการทางวิชาการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       1.3 มีหลักสูตรที่หลากหลายและตอบสนองความตองการของสังคมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

 1.4 อัตราสวนการคัดเลือกผูเรียนเขาเปนนิสิตมีอัตราสวนที่คอนขางสูง
 1.5 มีเครือขายความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับหนวยงานทางการศึกษาในภูมิภาค
 1.6 มีคณาจารยที่มีประสบการณ ความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญดานวิชาชีพ เปนที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
 1.7 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
 1.8 มีการสงเสริมกิจกรรมหรือโครงการการพัฒนานิสิตที่ไดรับรางวัลระดับชาติอยางเพียงพอและตอเนื่อง

2. การวิจัย
       2.1 มีกลไกสงเสริมใหคณาจารยไดตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

 2.2 ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลสากลเพิ่มมากขึ้น
 2.3 มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอยางทั่วถึง
 2.4 มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่สอดคลองกับอัตลักษณ และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
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3. การบริการวิชาการ
 3.1 มีการบริการวิชาการที่เขมแข็งและไดรับการยอมรับจากสังคมและชุมชน
 3.2 มีเครือขายความรวมมือและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 3.3 มีองคความรูในการบริการวิชาการที่มีความหลากหลาย
 3.4 อาจารยมีความเขมแข็งในการดําเนินงานและไดรับการยอมรับจากชุมชนในการบริการวิชาการ
 3.5 มีแหลงใหบริการทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 มีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
4.2 นิสิตและบุคลากรมีศักยภาพในการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ
 5.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนดานการบริหารจัดการที่ดี
 5.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศการดําเนินงาน พัฒนาถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ
 5.3 ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและมีสวนรวมในการกํากับดูแลการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
 5.4 มีระบบการกระจายอํานาจออกไปยังภาควิชา

จุดออน
1. การจัดการเรียนการสอน

 1.1 หลักสูตรยังไมไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ครบทุกหลักสูตร
 1.2 มีอาจารยไมเพียงพอ จึงทําใหสัดสวนอาจารยนิสิต : สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
 1.3 คณะมีหลักสูตรจํานวนมาก และยังมีการเรียนการสอนในศูนยบริการทางการศึกษาในจังหวัดตางๆ อีก 14 หองเรียน ทําใหคณาจารยมีภาระงานสอนจํานวนมากขึ้น
 1.4 อาคารสถานที่หองปฏิบัติการทางการศึกษา สถานปฏิบัติงาน และหองทํางานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังไมเพียงพอและขาดประสิทธิภาพ
 1.5 การประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  รวมถึงการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
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2. การวิจัย
 2.1 ขาดระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือปญหาของสังคม
 2.2 ขาดการบูรณาการงานวิจัยหรือองคความรูในการสรางนวัตกรรมใหม

3. การบริการวิชาการ
 3.1 ขาดการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 4.1 ขาดการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

5. การบริหารจัดการ
 5.1 คณะกรรมการบริหารคณะไมมีการประเมินผลการบริหารงาน
 5.2 การใหบริการดานหองเรียน และหองปฏิบัติการไมเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และจํานวนนิสิต
 5.3 ขาดระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน
 5.4 ควรเรงรัดในการกระจายความรูเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร เพื่อใหบุคลากรทุกสวนงานเกิดความเขาใจอยางแทจริง และรณรงคบุคลากรทุกสวนงาน
       ในการชวยกันปดความเส่ียงในทุกดาน
 5.5 ยังไมมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาล ครบทั้ง 10 องคประกอบ

โอกาส
1. มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูศูนยกลางภาคอีสาน และตั้งอยูในเมือง ทําใหสะดวกในการเดินทางมาศึกษาเลาเรียน หรือมาติดตอราชการของบุคคลตางๆ
2. จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดขนาดเล็ก มีคาครองชีพต่ํากวาจังหวัดใหญ ๆ เปนโอกาสสงเสริมใหผูเรียนไดเขาศึกษาในอัตราที่ประหยัดกวา
3. รัฐบาลมีนโยบายที่ใหความสําคัญกับการศึกษาและการผลิตครู จึงเปนโอกาสที่จะขอรับการสนับสนุนในโครงการตาง ๆ ที่สอดรับกันนโยบายของรัฐบาล
4. ความเจริญทางเทคโนโลยีเปนโอกาสที่คณะฯ สามารถ นําไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการประชาสัมพันธที่รวดเร็วกวางไกลยิ่งขึ้น
5. มีประชากรที่อยูในวัยศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป จึงเพิ่มโอกาสที่จะมีผูสมัครเขาเรียนในคณะศึกษาศาสตรเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ
6. หนวยงานทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศใหความสนใจและใหความสําคัญกับการสรางความรวมมือ จึงเปนโอกาสอันดีที่จะขยายโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนา
   การศึกษาของคณะใหเจริญกาวหนาและเปนเครือขายที่เขมแข็งในอนาคต
7. นโยบายการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศสงผลใหคณะฯ สามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับและ
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   จัดโครงการบริการวิชาการไดอยางหลากหลายและกวางขวาง
8. ไดรับการสนับสนุนดานนโยบายมหาวิทยาลัย การปฏิรูปการศึกษาที่เปนวาระแหงชาติ ทําใหบุคลากรทางการศึกษามีความตองการพัฒนาตนเองมากขึ้น
9. รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปดโอกาสใหคณะศึกษาศาสตรเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น

ภาวะคุกคาม
1. มีสถาบันการศึกษาอื่นเกิดขึ้นมากมายทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศทําใหผูเรียนมีทางเลือกในการศึกษาตอมากขึ้น
2. การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ อาเซียน และของโลก สงผลตอการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการไดงานทําของบัณฑิต
3. นโยบายการเปดเสรีทางการศึกษาสงผลใหสถาบันการศึกษาจากตางประเทศขยายตัวเขามาจัดการจัดการศึกษาในประเทศ
4. ตลาดแรงงานที่มีการปรับเปล่ียนตามกระแสโลก สงผลใหการจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตรไมสามารถปรับเปล่ียนไดทันการณตามสภาวะการที่เปล่ียนแปลง
5. ภาวะการณแขงขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. มีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายของรัฐหลายประการที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของคณะ เชน มาตรการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการศึกษาของ สกอ.
   และมาตรการจัดการศึกษาในที่ตั้งและนอกที่ตั้งแบบ 50/50 เปนตน
7. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในทัศนะของสังคม ยังถือวาเปนสถาบันใหม และไมเปนที่เช่ือมั่นหรือผูกพันในวงกวาง ทําใหตนทุนการสรางภาพลักษณของคณะสูงกวา
   มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงมายาวนาน
ทั้งนี้  โดยในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยพิจารณาจากกรอบทิศทาง

การพัฒนามหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2550 - 2559 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) และผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินการปฏิบัติราชการ  มาบูรณาการและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2552–2555) ดังนี้
1. จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนที่ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพร
ในระดับนานาชาติ
3. กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกรและชุมชนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพื่อมุงสูการพัฒนาองคความรู ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
5. จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



นโยบายที่ 2
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ 8
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

นโยบายที่ 6
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

การสรางโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต การปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ  โดยใชความรูเปนฐาน

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การสรางโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต

การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กฎหมายดานการศึกษา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ
มาตรฐานและการจัดอันดับสากล

มุงเนนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ชุมชนและสังคม

เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการ
วิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน

สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม
 ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญา
ทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

การสงสริมภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหไดรับการ
ยอมรับ และพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยในระดับสากล

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและยกระดับการ

บริหารธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย

พัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว

1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย
เกาที่เขมแข็ง ผลิตและเรงรัดพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการของประเทศ
3. มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ

4. มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีสําหรับการ
จัดการเรียนรู และวางระบบบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีความคลองตัวและ
โปรงใส

5. สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรู
ใหมที่หลากหลาย และวิจัยที่สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อนําไปสู
ความสามารถเชิงการแขงขัน ตลอด
ทั้งมีการเผยแพรผลงานการวิจัยและ
บทความทางวิชาการสูสากล

6. สงเสริมการบริการวิชาการที่
สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ

2. มีทีมบุคลากรที่เขมแข็ง พัฒนา
บุคลากรและระบบบริหารบุคลากรให
มีประสิทธิภาพ
7.ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ืองใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ รวมทั้งเผยแพรขอมูล
ขาวสารตอสาธารณชน

ยุทธศาสตร
กระทรวง

ยุทธศาสตร
สกอ.

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

เปาประสงค

ยุทธศาสตร
ชาติ

 จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ
เพื่อใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปน

ที่ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศใน
ระดับประเทศและนานาชาติ

จัดและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสูความเปนสากลและมี

ประสิทธิภาพ

 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการ
กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมี

สวนรวม เพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร
 และชุมชนอยางตอเน่ือง และยั่งยืน สามารถ

พึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญา
ดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพื่อ
มุงสูการพัฒนาองคความรู ดานศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติ

สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม การ
พัฒนาภูมิปญญา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิง

การแขงขัน และการเผยแพรในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร
คณะศึกษาศาสตร

แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศดานการศึกษา ในระดับประเทศและนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูวิชาชีพ

ทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซ่ียนภายในป พ.ศ. 2563

ผลิตบัณฑิต
 จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือให
การผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนที่ยอมรับของ

สังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและ
นานาชาติ

สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิ
ปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและ

สังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน และการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ

วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการกระจายการ
ใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพบุคคล องคกร และชุมชนอยางตอเน่ือง และยั่งยืน
สามารถอาเซียน

อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพื่อมุงสูการพัฒนา
องคความรู ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบบริหาร
การเงินอยางยั่งยืน

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

1) การพัฒนาภาวะผูนํา
และสภามหาวิทยาลัย
2) การปฏิบัติหนาท่ีของ
    สภามหาวิทยาลัย

1) มีระบบการบริหารการเงิน
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและตรวจสอบได
2) การจัดทําตนทุนตอหนวย
    ผลผลิต

1) พัฒนาระบบหองสมุด
    คอมพิวเตอร อุปกรณ
    การศึกษา  และ
    สภาพแวดลอม

การเรียนรู
2) พัฒนาระบบสารสนเทศ
   เพื่อการบริหารและการ
   ตัดสินใจ

1) พัฒนาระบบบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความเส่ียง
3) พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู

1) มีผลการประเมิน
 ประกันคุณภาพอยูใน
 เกณฑมาตรฐาน

KPI

การบริหารจัดการที่ดี

สมศ./สกอ.การศึกษา คือ
ความเจริญงอกงาม

มีกระบวนการบริหาร
มหาวิทยาลัยสอดคลองตามอัต

ลักษณ

1) กระบวนการบริหารแผนพัฒนา
ใหสอดคลองตามอัตลักษณ
2) การบริหารสถาบันใหสอดคลอง
ตามอัตลักษณ

KPI KPI KPI KPI KPI

เปนท่ีพึ่งสังคม/
ชุมชน

Benchmarking
ม.ในประเทศ/
ตางประเทศ

1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาที่เขมแข็ง
ผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของประเทศ

3. มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

6. สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ินและการพัฒนา
ประเทศ

4. มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีสําหรับการจัดการ
เรียนรู และวางระบบบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคลองตัว
และโปรงใส

5. สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหม
ที่หลากหลาย และวิจัยที่สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อนําไปสู
ความสามารถเชิงการแขงขัน ตลอดทั้งมี
การเผยแพรผลงานการวิจัยและบทความ
ทางวิชาการสูสากล

การบริหารจัดการที่ดี

จัดและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสูความเปนสากลและมี

ประสิทธิภาพ

2. มีทีมบุคลากรท่ีเขมแข็ง พัฒนา
บุคลากรและระบบบริหารบุคลากรให
มีประสิทธิภาพ
7.ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ รวมท้ังเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตอสาธารณชน

พัฒนาสูมหาวิทยาลัย
สีเขียว

1) เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University) ของการ
จัดอันดับโดย University of
Indonesia (UI)

มหาวิทยาลัยสีเขียว

พัฒนาสูมหาวิทยาลัย
สีเขียว

1) เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University) ของการ
จัดอันดับโดย University of
Indonesia (UI)

มหาวิทยาลัยสีเขียว

KPI KPI
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ปรัชญา การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

วิสัยทัศน คณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศดานการศึกษา ในระดับประเทศและนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซ่ียน ภายในป พ.ศ. 2563

พันธกิจ    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนาการศึกษา

สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ

ประเด็น
กลยุทธ

1. จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนา
วิชาการ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนามนุษยเปนที่ยอมรับของสังคม
มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศ
และนานาชาติ

2. สงเสริมการวิจัยเพ่ือสราง
องคความรูใหม การพัฒนาภูมิ
ปญญา เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม
ใหมีความสามารถเชิงการ
แขงขัน และการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

3. กระจายการใหบริการ
วิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคคล
องคกร และชุมชนอยางตอเน่ือง
 และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญา
ดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพ่ือมุง
สูการพัฒนาองคความรู ดานศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ

5. จัดและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสูความเปนสากลและมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงค

1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย
เกาที่เขมแข็ง ผลิตและเรงรัดพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ
3. มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรียน
การสอนและการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ

5. สงเสริมการวิจัยที่สรางองค
ความรูใหมที่หลากหลาย และ
วิจัยที่สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน เพ่ือนําไปสูความสามารถ
เชิงการแขงขัน ตลอดทั้งมีการ
เผยแพรผลงานการวิจัยและ
บทความทางวิชาการสูสากล

6. สงเสริมการบริการวิชาการที่
สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ

4. มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดีสําหรับการ
จัดการเรียนรู และวางระบบบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีความคลองตัวและโปรงใส

2. มีทีมบุคลากรที่เขมแข็ง พัฒนา
บุคลากรและระบบบริหารบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ
7.ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ืองใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งเผยแพร
ขอมูลขาวสารตอสาธารณชน

คานิยม
องคกร

นิสิตสัมฤทธิผลอยางมีคุณคา
และภาคภูมิ

มีน้ําใจ เอาใจใสและ
สื่อสารอยางสรางสรรค

เรียนรูและพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง

ทุมเท ซ่ือสัตย มีวินัย
รับผิดชอบตอหนาที่

กลยุทธสูการปฏิบัติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Strategy  MAP คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



วิสัยทัศน คณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานท่ีมีความเปนเลิศดานการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเขาสูวิชาชีพทางการศึกษา
 ในภูมิภาคอาเซียนภายในป พ.ศ. 2563

แผน พันธกิจ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ  ทักษะชีวิต คุณธรรม  และจริยธรรม  ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนาการศึกษา  สงเสริมการบริการวิชาการ

กลุยทธ ท่ีสอดคลองกับในภูมิภาคอาเซียนความตองการของสังคม  และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติเพ่ือความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติกลุยทธ
คณะศึกษา

ศาสตร ประเด็น 1. จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ 2. สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 3. กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคม 4. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญา 5. จัดและพัฒนาระบบการบริหาร
กลยุทธ  เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปน การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความ อยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพ่ือมุง จัดการสูความเปนสากลและ

ที่ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศใน เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความ บุคคล องคกร และชุมชนอยางตอเนื่อง สูการพัฒนาองคความรู ดานศิลปะและ มีประสิทธิภาพ
ระดับประเทศและนานาชาติ สามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพรใน และยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองไดอยาง วัฒนธรรมของชาติ

ระดับนานาชาติ  มีประสิทธิภาพ

ประเด็นกลยุทธ 1. จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ 2. สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 3. กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคม 4. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญา 5. จัดและพัฒนาระบบการบริหาร
แผนปฏิบัติ  เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปน การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความ อยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพ่ือมุง จัดการสูความเปนสากลและ

ราชการรายป ที่ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศใน เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความ บุคคล องคกร และชุมชนอยางตอเนื่อง สูการพัฒนาองคความรู ดานศิลปะและ มีประสิทธิภาพ

แผน ระดับประเทศและนานาชาติ สามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพรใน และยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองไดอยาง วัฒนธรรมของชาติ

ปฏิบัติ ระดับนานาชาติ  มีประสิทธิภาพ
ราชการ
ประจําป เปาประสงค 1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาที่เขมแข็ง 5. สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรู 6. สงเสริมการบริการวิชาการท่ี 4. มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดีสําหรับ 2. มีทีมบุคลากรที่เขมแข็ง พัฒนาบุคลากร

ผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให ใหมที่หลากหลายและวิจัยที่สราง สอดคลองกับความตองการของ การจัดการเรียนรู และวางระบบบริหาร และระบบบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการของประเทศ ความเขมแข็ง ใหกับชุมชน เพ่ือนําไป ทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ จัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 7. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
3. มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบ สูความสามารถเชิงการแขงขันตลอด มีความคลองตัวและโปรงใส พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องให

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งมีการเผยแพรผลงานการวิจัยและ ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้ง

และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ บทความทางวิชาการสูสากล เผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน

แสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หนาที่ 11



การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

คณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศดานการศึกษา ในระดับประเทศและนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซี่ยน ภายในป พ.ศ. 2563

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม
ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนาการศึกษา สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และอนุรักษ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ

คานิยมรวมในองคกร คณะศึกษาศาสตร
1. นิสิตสัมฤทธิผลอยางมีคุณคาและภาคภูมิ
2. มีนํ้าใจ เอาใจใสและส่ือสารอยางสรางสรรค
3. เรียนรูและพัฒนางานอยางตอเน่ือง
5. ทุมเท ซื่อสัตย  มีวินัย รับผิดชอบตอหนาที่

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คานิยมองคกร

พันธกิจ

ปรัชญา

หนาท่ี 12



เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ  ดังน้ี
     1) จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนที่ยอมรับของสังคม

     มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ
2) สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม
     ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพรในระดับนานาชาติ
3) กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร และชุมชนอยางตอเน่ือง
     และยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพื่อมุงสูการพัฒนาองคความรู ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
5) จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร

หนาท่ี 13



เปาประสงค กลยุทธ
1 1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาที่เขมแข็ง 1.1 ดําเนินการพัฒนานิสิตโดยใชหลักการเรียนรูที่เนนการวิจัยเปนฐาน

ผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให 1.2 สงเสริมกิจกรรมและแหลงเรียนรูสําหรับการพัฒนาทักษะดานภาษา

สอดคลองกับความตองการของประเทศ ตางประเทศใหกับนิสิตอยางตอเน่ือง
1.3 สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางศิษยปจจุบันและศิษยเกา

1.4 สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่

3. มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบ 3.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน TQF และเทียบเคียงกรอบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน มาตรฐาน AUNQA ทุกหลักสูตร

และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 3.2 พัฒนาระบบ e-learning ทุกหลักสูตรใหเปนแหลงเรียนรูหลากหลาย

2 5. สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรู 5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน

ใหมที่หลากหลายและวิจัยที่สราง ทางการศึกษา

ความเขมแข็ง ใหกับชุมชน เพื่อนําไป 5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบริการ

สูความสามารถเชิงการแขงขันตลอด วิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาและชุมชน

ทั้งมีการเผยแพรผลงานการวิจัยและ 5.3 วิจัยและพัฒนา อนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

บทความทางวิชาการสูสากล 5.4 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย กับหนวยงานภายนอกทั้งใน

และตางประเทศ

5.5 สงเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูใหม การพัฒนาภูมิ
ปญญา เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม
 ใหมีความสามารถเชิงการ
แขงขัน และการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

ประเด็นกลยุทธ
จัดการศึกษา สงเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพื่อใหการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษย
เปนที่ยอมรับของสังคม มุงสู
ความเปนเลิศใน
ระดับประเทศและนานาชาติ เพียงพอสําหรับนิสิต

นิสิต  สามารถเขาศึกษาเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา

  ประเด็นกลยุทธ  เปาประสงค  กลยุทธคณะศึกษาศาสตร

หนาท่ี 14



เปาประสงค กลยุทธ
และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ

5.6 สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหมีการวิจัยอยางตอเนื่อง

5.7 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เขาสูสากล

5.8 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ

ใหมีความเขมแข็งและสามารถตีพิมพบทความการวิจัยระดับนานาชาติ

3 6.1 พัฒนาคลินิกทางวิชาการของคณะในสาขาวิชาตางๆ มีสวนรวม

เพื่อบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน

6.2 ดําเนินการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกคณะศึกษาศาสตร

6.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือและบริการวิชาการ

6.4 พัฒนาเครือขายทางวิชาการสําหรับศิษยเกาใหมีความเขมแข็งตอ

การพัฒนางานดานการศึกษา

4 4. มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีสําหรับ 4.1 พัฒนาศูนยบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตและศิษยเกา (Student

การจัดการเรียนรู และวางระบบบริหาร Centre) เพื่อรองรับความตองการที่หลากหลายของนิสิต

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนานิสิตที่ครอบ

มีความคลองตัวและโปรงใส คลุมในแตละสาขาวิชา

4.3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอความ

ตองการเรียนรูของนิสิต และมีบรรยากาศทางวิชาการ

4.4 จัดใหมีสถานที่สาธารณะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันของนิสิตและ

บุคลากร เพื่อใหเกิดความผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

 อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิ
ปญญาดานศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่น เพื่อมุงสูการ
พัฒนาองคความรู ดานศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ

ประเด็นกลยุทธ

กระจายการใหบริการวิชาการ
สูสังคมอยางมีสวนรวม เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพบุคคล
องคกร และชุมชนอยาง
ตอเน่ือง และยั่งยืน สามารถ
พึ่งตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ
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เปาประสงค กลยุทธ
4.5 ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

5 2. มีทีมบุคลากรที่เขมแข็ง พัฒนาบุคลากร 2.1 พัฒนาฐานขอมูลเพื่อเปนแหลงเผยแพรขอมูลความเช่ียวชาญของ

และระบบบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ บุคลากร ที่ตอเนื่องและเปนปจจุบัน

2.2 พัฒนาทักษะการวิจัยใหกับบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรใช

กระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐานสําหรับการจัดการเรียนการสอน

2.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร และสงเสริมใหมี

โครงการแลกเปล่ียนอาจารยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ และขยายเวที

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการของบุคลากรในระดับนานาชาติ

มากขึ้น

2.4 พัฒนากระบวนการจัดการความรูของบุคลากร และขององคกร

2.5 พัฒนาระบบสวัสดิการและสรางความม่ันคงในการทํางานใหกับ

บุคลากร

2.6 สงเสริมใหแตละภาควิชามีศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ เพื่อ

รองรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร

นานาชาติไดอยางตอเนื่องทุกป

2.7 พัฒนาและยกระดับวารสารวิชาการของคณะใหเขาสูฐานขอมูล

ในระดับนานาชาติ

2.8 สงเสริมการประชุมวิชาการและการฝกอบรมในระดับชาติและนานา

ประเด็นกลยุทธ

ประสิทธิผล  และมีคุณภาพ

ชาติ และพัฒนาใหอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

จัดและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสูความเปน
สากลและมีประสิทธิภาพ
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เปาประสงค กลยุทธ
7. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อ 7.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองให ความเขมแข็งในระดับสาขาวิชา และสามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย

ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้ง ช้ันนําของประเทศ

เผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน 7.2 สงเสริมใหมีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ระหวางหนวยงานภายในคณะ

7.3 ดําเนินการตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง

ประเด็นกลยุทธ
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2552 2553 2554

(11 เดือน)
2555 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด
1) จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนท่ียอมรับของ 30.00
สังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ

1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาท่ีเขมแข็งผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
    ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
3. มีหลักสูตรท่ีเขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
    และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.
 2.1)

5 5 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

2.50 1.1 ดําเนินการพัฒนานิสิตโดยใชหลักการเรียนรูที่เนนการวิจัย
เปนฐาน

1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 4 5 7 5 ขอ
(3 คะแนน)

2.50 1.2 สงเสริมกิจกรรมและแหลงเรียนรูสําหรับการพัฒนาทักษะ
ดานภาษาตางประเทศใหกับนิสิตอยางตอเนื่อง

1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)

5 5 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

2.00 1.3 สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางศิษยปจจุบันและ
ศิษยเกา

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

นางพิกุลศิลป
 งามสูงเนิน

1.2.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท  และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. 2)

- - 4.25 ระดับ 3.5 2.00 1.4 สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
ที่เพียงพอสําหรับนิสิต

หัวหนา
ภาควิชาฯ

 และเลขา
ภาควิชา

1.2.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ (ก.พ.ร.)

- - 90.01 รอยละ 60 2.00 3.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน TQF และเทียบเคียง
กรอบมาตรฐาน AUNQA ทุกหลักสูตร

1.2.4 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
(สมศ 7)

- - 28.57 รอยละ 10 2.00 3.2 พัฒนาระบบ e-learning ทุกหลักสูตรใหเปนแหลงเรียนรู
หลากหลาย นิสิต  สามารถเขาศึกษาเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา

รองคณบดีฝาย
 วิจัยฯ  และ
หัวหนาภาควิชา

นางรุงทิพย
สิงพร และ
เลขาภาควิชา

1.3.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ 1)

97.41 83.00 91.22 รอยละ 83 2.00 รองคณบดีฝาย
   วิชการ และ

หัวหนาภาควิชา

นางพิกุลศิลป
 งามสูงเสิน
และเลขา
ภาควิชา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการดําเนินงาน
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2552 2553 2554

(11 เดือน)
2555 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

1.3.2 รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ 3)

84.38 99.52 23.75 รอยละ 25 2.50

1.3.3 รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพ (สมศ 4)

n/a 99.52 75 รอยละ 50 2.50 รองคณบดีฝาย
   วิชการ และ

หัวหนาภาควิชา

นางพิกุลศิลป
 งามสูงเสิน
และเลขา
ภาควิชา

1.4.1 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ (สมศ. 16.2)

- - 4.33 ระดับ 4.15 2.00

1.4.2 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1)

- - 7 ขอ
(5 คะแนน)

7 ขอ
(5 คะแนน)

2.00

1.4.3 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.
3.2)

- - 6 ขอ
(5 คะแนน)

6 ขอ
(5 คะแนน)

2.00 รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

น.ส.ฐาปนี
เพ็งสุข

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

- - 5 4 ขอ
(4 คะแนน)

2.00 และหัวหนา
ภาควิชาฯ

และเลขา
ภาควิชา

1.4.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย
3ดี (3D) (กระทรวงศึกษาธิการ)

- 5 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

2.00

2) กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร และ 10.00

ยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

6.สงเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ
2.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.
 5.1)

5 5 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

2.00 6.1 พัฒนาคลินิกทางวิชาการของคณะในสาขาวิชาตางๆ มีสวน
รวมเพ่ือบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน

รองคณบดีฝาย
บริการวิชาการ

นางพัชรินทร
 ระภักดี

2.1.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2)

- - 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

2.00 6.2 ดําเนินการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกคณะศึกษาศาสตร

และหัวหนา
ภาควิชา

และเลขา
ภาควิชา
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2552 2553 2554

(11 เดือน)
2555 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

2.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ 8)

- - รอยละ 50 รอยละ 25 2.00 6.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือและบริการวิชาการ รองคณบดีฝาย
บริการวิชาการ

นางพัชรินทร
 ระภักดี

2.1.4 ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ 9)

- - 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

2.00 6.4 พัฒนาเครือขายทางวิชาการสําหรับศิษยเกาใหมีความ
เขมแข็งตอการพัฒนางานดานการศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิจัยและ

หัวหนาภาควิชา

นางรุงทิพย
สิงพร และ

เลขาภาควิชา

2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลการช้ีนําและ/หรือแกปญหา
สังคมในดานตางๆ ของสถาบัน (สมศ. 18)

- - - 2.00 รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

น.ส.ฐาปนี
เพ็งสุข

2.1.5.1 ระดับความสําเร็จของผลการช้ีนําและ/หรือ
แกปญหาสังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

- - 5 ขอ 4 ขอ
(4 คะแนน)

1.00 และหัวหนา
ภาควิชา

และเลขา
ภาควิชา

2.1.5.2 ระดับความสําเร็จของผลการช้ีนําและ/หรือ
แกปญหาสังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
(ประเด็นที่เลือก.........................)

- - - 5 ขอ
(5 คะแนน)

1.00 รองคณบดีฝาย
วิจัยและหัวหนา

ภาควิชา

นางรุงทิพย
สิงพร และเลขา

ภาควิชา

3) สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพรในระดับนานาชาติ 20.00
การพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

5) สงเสริมการวิจัยท่ีสรางองคความรูใหมท่ีหลากหลายและวิจัยท่ีสรางความเขมแข็ง ใหกับ
ชุมชน เพ่ือนําไปสูความสามารถเชิงการแขงขันตลอดท้ังมีการเผยแพรผลงานการวิจัยและ
บทความทางวิชาการสูสากล

3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
 (สกอ. 4.1)

5 5 7 8 ขอ
(5 คะแนน)

4.00 5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือบริการวิชาการแก
หนวยงานทางการศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิจัย

นางรุงทิพย
สิงพร

3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. 4.2)

n/a 5 5 4 ขอ
(4 คะแนน)

4.00 5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
บริการวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาและชุมชน

และหัวหนา
ภาควิชา

และเลขา
ภาควิชา

3.1.3 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
 (สมศ 6)

32.64 73.08 22.22 รอยละ 20 4.00 5.3 วิจัยและพัฒนา อนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2552 2553 2554

(11 เดือน)
2555 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3)

5.4 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย กับหนวยงานภายนอกทั้ง
ใน และตางประเทศ

    3.1.4.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(บาท/คน)

380,317 98,960 119,364 25,000 4.00 5.5 สงเสริมการวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ

3.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ 5)

5.6 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหมีการวิจัยอยางตอเนื่อง รองคณบดีฝาย
วิจัย

นางรุงทิพย
สิงพร

    3.2.1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 40 75 20.44 รอยละ 10 4.00 5.7 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เขาสูสากล และหัวหนา
ภาควิชา

และเลขา
ภาควิชา

5.8 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาความเปน
เลิศใหมีความเขมแข็งและสามารถตีพิมพบทความการวิจัยระดับ
นานาชาติ

4) จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมีประสิทธิภาพ 30.00
2) มีทีมบุคลากรท่ีเขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
7) ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องให
ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมท้ังเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน

4.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.
1.1)

5 5 5 9 ขอ
(5 คะแนน)

1.00 2.1 พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือเปนแหลงเผยแพรขอมูลความเช่ียวชาญ
ของบุคลากร ที่ตอเนื่องและเปนปจจุบัน

รองคณบดีฝาย
บริหาร

น.ส.ทิฆัมพร
ปสสาโก

4.1.2 ระดับความสําเร็จของผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัต
ลักษณ (สมศ. 16.1)

- - 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

1.00 2.2 พัฒนาทักษะการวิจัยใหกับบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากร
ใชกระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐานสําหรับการจัดการเรียน
การสอน

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

นางพิกุลศิลป
 งามสูงเนิน

4.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 17)

- - 5 6 ขอ
(5 คะแนน)

1.00 2.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร และ
สงเสริมใหมีโครงการแลกเปล่ียนอาจารยกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ และขยายเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรในระดับนานาชาติมากขึ้น

หัวหนาภาควิชา เลชาภาควิชา
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2552 2553 2554

(11 เดือน)
2555 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

4.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของสภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1)

5 5 7 ขอ
(5 คะแนน)

7 ขอ
(5 คะแนน)

1.00 2.4 พัฒนากระบวนการจัดการความรูของบุคลากร และขององคกร รองคณบดีฝาย
บริหาร

น.ส.ประภา
รัตน  เคาสิม

4.2.3 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถาบัน (สมศ. 12) (อธิการบดี /คณบดี/
ผูอํานวยการสถาบัน-สํานัก-ศูนย (ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ)

- - - 5 คะแนน 1.00 2.5 พัฒนาระบบสวัสดิการและสรางความมั่นคงในการทํางาน
ใหกับบุคลากร

รองคณบดีฝาย
บริหาร

น.ส.ประภา
รัตน  เคาสิม

4.3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 5 5 6 7 ขอ
(5 คะแนน)

1.00 2.6 สงเสริมใหแตละภาควิชามีศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ
เพ่ือรองรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติไดอยางตอเนื่องทุกป

รองคณบดีฝาย
บริหาร

น.ส.จันทรา
เนื่องมหา

4.3.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/
 ภาพรวม/ เงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง
2555 (ก.พ.ร.)

1.00 2.7 พัฒนาและยกระดับวารสารวิชาการของคณะใหเขาสู
ฐานขอมูลในระดับนานาชาติ

นางพิลาส
ลักษณ  ไตรศิ

ริวานิชย

4.3.2.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน

- - n/a รอยละ 78 0.50 2.8 สงเสริมการประชุมวิชาการและการฝกอบรมในระดับชาติ
และนานาชาติ และพัฒนาใหอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

4.3.2.2 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ภาพรวม

ระดับ 5 99.99 96.99  รอยละ 95 0.50 7.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี

4.3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต (ระดับคณะ/หนวยงาน)

2 4.60 1 ระดับ 5 1.00 ความเขมแข็งในระดับสาขาวิชา และสามารถเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ

4.3.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนวิเคราะห
งบประมาณลวงหนา (ตัวช้ีวัดตามนโยบาย)

- - - ระดับ 5 1.00 7.2 สงเสริมใหมีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพระหวางหนวยงานภายในคณะ

4.5.1 ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)

- - 5 7 ขอ
(5 คะแนน)

1.00 7.3 ดําเนินการตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง

4.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(สกอ. 2.2)

33.88 72.22 80.95 รอยละ 48 1.00 รองคณบดีฝาย
บริหาร

น.ส.ปนัดดา
พลเสนา
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2552 2553 2554

(11 เดือน)
2555 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

4.5.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา (มมส)

- - 13.44 รอยละ 6 1.00 หัวหนาภาควิชา เลชาภาควิชา

4.5.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
 (สกอ. 2.3)

19.98 20.91 53.97 รอยละ 60 1.00

4.5.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา (มมส)

- - 3 รอยละ 12 1.00 รองคณบดีฝาย
บริหาร

น.ส.ปนัดดา
พลเสนา

4.5.6 ระดับคุณภาพของผลการพัฒนาคณาจารย (สมศ. 14) - - 4.95 ระดับ 5 1.00 หัวหนาภาควิชา เลชาภาควิชา

4.5.7 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4) 5 5 4 6 ขอ
(5 คะแนน)

1.00

4.5.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู (สกอ. 7.2)

- - 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

1.00 รองคณบดีฝาย
บริหาร

น.ส.ประภา
รัตน  เคาสิม

4.6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ. 9.1)

4 4 5 8 ขอ
(4 คะแนน)

1.50

4.6.2 ระดับคุณภาพของผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2554 รับรองโดยตนสังกัด (สมศ. 15)

- - 4.26 ระดับ 4.51 1.50

5.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล (มมส) - 1 5 ระดับ 5 2.50 รองคณบดีฝาย
บริหาร

นางเพ็ญ
วังหนา

5.1.2 ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากฐานขอมูลสากลที่
ไดรับการยอมรับในอันดับที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา (มมส)

- - - ระดับ 5
(ไดรับการจัด
อันดับดีข้ึน)

2.50   * ใชผลประเมินกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหนาภาควิชา เลชาภาควิชา
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2552 2553 2554

(11 เดือน)
2555 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

6.1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตตอ
สภาพแวดลอมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย (มมส)

- - - ระดับ 4.51 2.50   * ใชผลประเมินกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.1.5 ผลการประเมินส่ิงแวดลอมและระบบกายภาพของ
มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับจาก Green University
Ranking (มมส)

- - - ไดรับการจัด
อันดับ จาก

GUR

2.50   * ใชผลประเมินกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองคณบดีฝาย
บริหาร

นายสงวน
ศักด์ิ  พรรณะ

5) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือมุงสูการพัฒนาองคความรู 5.00

ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

4. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีสําหรับการจัดการเรียนรู และวางระบบบริหารจัดการอยางมี

  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคลองตัวและโปรงใส

7.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.
6.1)

5 5 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

2.00 4.1 พัฒนาศูนยบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตและศิษยเกา
(Student Centre) เพ่ือรองรับความตองการที่หลากหลายของนิสิต

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต
และหัวหนา

ภาควิชา

น.ส.ฐาปนี
เพ็งสุขและ

เลขาภาควิชา

7.1.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ 10)

5 5 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

1.50 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนานิสิตที่
ครอบคลุมในแตละสาขาวิชา

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปวัฒนธรรม (สมศ. 11)

- - 5 5 ขอ
(5 คะแนน)

1.50 4.3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอ
ความตองการเรียนรูของนิสิต และมีบรรยากาศทางวิชาการ

รองคณบดีฝาย
บริหาร

นายสงวน
ศักด์ิ  พรรณะ

4.4 จัดใหมีสถานที่สาธารณะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันของ
นิสิตและบุคลากร เพ่ือใหเกิดความผูกพันกับคณะและ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

4.5 ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีคุณภาพ
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2552 2553 2554

(11 เดือน)
2555 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิการมีสวนรวมแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.00

6) ผลสัมฤทธ์ิแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.00
6.1.1 ผลสัมฤทธ์ิแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

4.2995 4.2778 4.2813 5 5.00   * ใชผลประเมินกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รวม 51 ตัวช้ีวัด 100.00
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โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ประมาณการรายจายงบประมาณตามยุทธศาสตร

ท่ี ประเด็นกลยุทธ

งบแผนดิน งบรายได รวม
1 จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนท่ี

ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ
12,508,690 12,508,690

2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพรในระดับนานาชาติ

4,356,000 4,356,000

3 กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร
และชุมชนอยางตอเน่ือง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

2,350,510 2,350,510

4 อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพ่ือมุงสูการพัฒนาองค
ความรู ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

592,500 592,500

5 จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมีประสิทธิภาพ 4,250,500 4,250,500

รวมท้ังส้ิน 0 24,058,200 24,058,200

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ (บาท)
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               แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       งบประมาณ(บาท)

ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2555  รายได

1) จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนที่ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 12,508,690.00
           1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาที่เขมแข็งผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
           3. มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ. 2.1)

5 ขอ
(5 คะแนน)

1.1 ดําเนินการพัฒนานิสิตโดยใชหลักการเรียนรูที่เนนการวิจัย
เปนฐาน

1.โครงการ e- learning ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 10,000

1.1.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
(สกอ. 2.6)

5 ขอ
(3 คะแนน)

1.2 สงเสริมกิจกรรมและแหลงเรียนรูสําหรับการพัฒนาทักษะ
ดานภาษาตางประเทศใหกับนิสิตอยางตอเนื่อง

2.โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 2 ทางดานวิทยาศาสตรฯ 21,000

1.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)

5 ขอ
(5 คะแนน)

1.3 สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางศิษยปจจุบันและ
ศิษยเกา

3.โครงการนิเทศนิสิตฝกงานสาขาวิทยาศาสตรฯ 22,000

1.2.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท  และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สม
ศ. 2)

ระดับ 3.5 1.4 สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่เพียงพอสําหรับนิสิต

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทวิจัยวิทยานิพนธ 5,000

1.2.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ
  (ก.พ.ร.)

รอยละ 60 3.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน TQF และเทียบเคียง
กรอบมาตรฐาน AUNQA ทุกหลักสูตร

5.โครงการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร
การออกกําลังฯ

5,000

1.2.4 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ 7)

รอยละ 10 3.2 พัฒนาระบบ e-learning ทุกหลักสูตรใหเปนแหลงเรียนรู
หลากหลาย นิสิต  สามารถเขาศึกษาเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา

6.โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพบัณฑิต ภาควิชาจิตฯ 20,000

1.3.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือ  ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ 1)

รอยละ 83 7.โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพบัณฑิตภาควิชาหลักสูตรฯ 746,500

1.3.2 รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ 3)

รอยละ 25 8.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหัวขอเร่ืองวิจัยและ
ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ นิสิต
ภาควิชาหลักสูตรฯ

520,500

1.3.3 รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (สมศ 4)

รอยละ 50 9.โครงการเสนอหัวขอวิทยานิพนธนิสิต ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา

45,000
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ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       งบประมาณ(บาท)
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2555  รายได

1.4.1 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2)

ระดับ 4.15 10.โครงการสัมมนาการผลิตมหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา
และสาขาวิจัยการศึกษา

20,000

1.4.2 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1)

7ขอ
(5 คะแนน)

11.โครงการศึกษาดูงานสําหรับนิสิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 217,500

1.4.3 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
 (สกอ. 3.2)

6 ขอ
(5 คะแนน)

12.โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับปริญญาตรี 134,500

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

4 ขอ
(4 คะแนน)

13.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริมคุณลักษณะพึง
ประสงคของนิสิต สาขาวิชาเทคโนฯ

120,500

1.4.5 ระดับความสําเร็จของผลที่เกิดกับผูเรียนตาม
นโยบาย 3ดี (3D) (กระทรวงศึกษาธิการ)

5 ขอ
(5 คะแนน)

14.โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต 100,000

15.โครงการปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ 30,000

16.โครงการสัมมนาฝกสอน 420,000

17.โครงการพัฒนาแหลงสําหรับหองเรียนนอกที่ต้ัง 2,182,190

18.อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิต 2,660,000

19.โครงการปฐมนิเทศ นิสิต ป.โท 500,000

20.โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ/เขารวมงานวิชาการ
ระดับชาตินิสิต ป.เอก

364,000

21.โครงการสงเสริมพัฒนาหลักสูตร 200,000

22.โครงการปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนิสิตป.เอก 15,000

23.โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ นิสิต ป.เอก 500,000

24.โครงการการศึกษา คนควา พัฒนาหัวขอวิจัยในตางประเทศ ป.
เอก

2,000,000

25.คาดําเนินการติดตามผลการศึกษาดูงานตางประเทศ ของนิสิต
ป.เอก

1,500,000

26.โครงการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาบทนิพนธ 100,000

27.โครงการสัมมนาผูประสานงานนอกที่ต้ัง 50,000
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ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       งบประมาณ(บาท)
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2555  รายได

2) กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 2,350,510.00
           6.สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ

2.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม (สกอ. 5.1)

5 ขอ
(5 คะแนน)

6.1 พัฒนาคลินิกทางวิชาการของคณะในสาขาวิชาตางๆ มีสวน
รวมเพ่ือบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน

 1. โครงการจัดทําโปรแกรมทดสอบและประเมินสมรรถภาพทาง
กาย

               15,000

2.1.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการ
ทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2)

5 ขอ
(5 คะแนน)

6.2 ดําเนินการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกคณะศึกษาศาสตร

 2. โครงการวิทยาศาสตรืการกีฬากับการพัฒนากีฬาดาบสากล                20,000

2.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ 8)

รอยละ 25 6.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือและบริการวิชาการ  3. โครงการคืนสูเหยาชาววิทย กีฬา                20,000

2.1.4 ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก (สมศ 9)

5 ขอ
(5 คะแนน)

6.4 พัฒนาเครือขายทางวิชาการสําหรับศิษยเกาใหมีความ
เขมแข็งตอการพัฒนางานดานการศึกษา

4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการใหคําปรึกษาและการ
บริการทางจิตวิทยา

              100,000

2.1.5 ระดับความสําเร็จของผลการช้ีนําและ/หรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ ของสถาบัน (สมศ. 18)

5. คาบํารุงสมาชิกวารสารนานาชาติ               250,000

2.1.5.1 ระดับความสําเร็จของผลการช้ีนํา
และ/หรือแกปญหาสังคม ในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน

4 ขอ
(4 คะแนน)

6. โครงการProactive Information service ป 2               135,510

 7. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ               300,000

8. โครงการผลิตตําราและหนังสือทางวิชาการ               100,000
9. โครงการเตรียมจัดการประชุมนานาชาติ            1,000,000
10. โครงการใหความรูนโยบาย 3 ดี                10,000
 11. โครงการบริการวิชาการและศิษยเกาสัมพันธคณะ
ศึกษาศาสตร ประจําป 2555

              100,000

12.โครงการวันศึกษาศาสตร 300,000

3) สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพรในระดับนานาชาติ 4,356,000.00
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    การพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
          5. สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหมที่หลากหลายและวิจัยที่สรางความเขมแข็ง ใหกับชุมชน เพ่ือนําไปสูความสามารถเชิงการแขงขันตลอดทั้งมีการเผยแพรผลงานการวิจัยและ
            บทความทางวิชาการสูสากล

3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. 4.1)

8 ขอ
(5 คะแนน)

5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือบริการวิชาการแก
หนวยงานทางการศึกษา

 1. โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรฯ                20,000

3.1.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2)

4 ขอ
(4 คะแนน)

5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
บริการวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาและชุมชน

 2. โครงการฝกอบรมบุคลากรทางดานการวิจัย                  2,000

3.1.3 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน (สมศ 6)

รอยละ 20 5.3 วิจัยและพัฒนา อนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

3. โครงการอบรมการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนทางจิตวิทยา

               23,000

3.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3)

5.4 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย กับหนวยงานภายนอกทั้ง
ใน และตางประเทศ

4. โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง แนวโนมประเด็นวิจัย หลักสูตร
และการสอน

               16,000

    3.1.4.3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (บาท/คน)

25,000 5.5 สงเสริมการวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ

5. โครงการวัดผล - วิจัยสัมพันธแหงประเทศไทย                35,000

3.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ 5)

5.6 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหมีการวิจัยอยางตอเนื่อง  6. โครงการอุดหนุนทุนวิจัยนิสิต ป.ตรี               100,000

    3.2.1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

รอยละ 10 5.7 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เขาสูสากล  7. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับคณาจารยและ
บุคลากร

           2,060,000

5.8 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาความเปน
เลิศใหมีความเขมแข็งและสามารถตีพิมพบทความการวิจัยระดับ
นานาชาติ

 8. โครงการสนับสนุนการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

              100,000

9. โครงการสรางจัดทําฐานขอมูลการวิจัยและการจัดการความรู                30,000

10. โครงการประกวดนักวิจัยดีเดนและเชิดชูเกียรติปราชญพ้ืนบาน
ทางดานการศึกษา

               45,000

11. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนหนวยวิจัย/ศูนยวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร

              450,000

12. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร

           1,475,000

หนาที่ 32



ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       งบประมาณ(บาท)
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2555  รายได

4) จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมีประสิทธิภาพ 4,250,500.00
           2. มีทีมบุคลากรที่เขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
           7. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองใหไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน

4.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการพัฒนา
แผน (สกอ. 1.1)

8 ขอ
(5 คะแนน)

2.1 พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือเปนแหลงเผยแพรขอมูลความ
เช่ียวชาญของบุคลากร ที่ตอเนื่องและเปนปจจุบัน

 1. โครงการศึกษาดูงานและรวมทํา MOU กับมหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว

               10,000

4.1.2 ระดับความสําเร็จของผลการบริหารสถาบัน
ใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. 16.1)

5 ขอ
(5 คะแนน)

2.2 พัฒนาทักษะการวิจัยใหกับบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากร
ใชกระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐานสําหรับการจัดการเรียน
การสอน

 2. โครงการประชาสัมพันธภาควิชาวิทยาศาสตรฯ                35,000

4.1.3 ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถาบัน (สมศ. 17)

5 ขอ
(5 คะแนน)

2.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร และ
สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ และขยายเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรในระดับนานาชาติมากข้ึน

 3. โครงการสัมมนาภาควิชาวิทยาศาสตรฯ                30,000

4.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนํา
ของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ. 7.1)

7 ขอ
(5 คะแนน)

2.4 พัฒนากระบวนการจัดการความรูของบุคลากร และของ
องคกร

4. โครงการศึกษาดูงานในประเทศ                23,000

4.2.3 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ. 12)
(อธิการบดี /คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน-สํานัก-

5 คะแนน 2.5 พัฒนาระบบสวัสดิการและสรางความม่ันคงในการทํางาน
ใหกับบุคลากร

5. โครงการบริหารสัมพันธวิชาการ               360,500

4.3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ. 8.1)

7 ขอ
(5 คะแนน)

2.6 สงเสริมใหแตละภาควิชามีศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ
เพ่ือรองรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติไดอยางตอเนื่องทุกป

 6. เงินอุดหนุนสําหรับคาบํารุงสมาชิก                12,000

4.3.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน/ ภาพรวม/ เงินโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (ก.พ.ร.)

90 2.7 พัฒนาและยกระดับวารสารวิชาการของคณะใหเขาสู
ฐานขอมูลในระดับนานาชาติ

 7. การพัฒนาองคกรและประกันคุณภาพ                30,000

4.3.2.1 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ 78 2.8 สงเสริมการประชุมวิชาการและการฝกอบรมในระดับชาติ
และนานาชาติ และพัฒนาใหอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

 8. โครงการพัฒนาบุคลากร            2,000,000

4.3.2.2 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
รายจายภาพรวม

 รอยละ 95 7.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
ความเขมแข็งในระดับสาขาวิชา และสามารถเทียบเคียง

9. โครงการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานคณะ
ศึกษาศาสตร

               50,000
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4.3.2.3 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายเงินงบประมาณตามแผน

รอยละ 100 กับมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ 10. เพ่ือสมทบคาธรรมเนียมคณะวิทยาศาสตร               200,000

4.3.2.4 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการ
ลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง

รอยละ
100

7.2 สงเสริมใหมีแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพระหวางหนวยงานภายในคณะ

11. เพ่ือสมทบคาธรรมเนียมคณะมนุษศาสตร               250,000

4.3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

ระดับ 5 7.3 ดําเนินการตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง

12. โครงการพัฒนาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรสูสากล               700,000

4.5.1 ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)

7 ขอ
(5 คะแนน)

13. โครงการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ               100,000

4.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก (สกอ. 2.2)

รอยละ 48  14. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร               450,000

4.5.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา (มมส)

รอยละ 6

4.5.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ (สกอ. 2.3)

รอยละ 60

4.5.5 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา (มมส)

รอยละ 12

4.5.6 ระดับคุณภาพของผลการพัฒนาคณาจารย
(สมศ. 14)

ระดับ 5

4.5.7 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง
(สกอ. 7.4)

6 ขอ
(5 คะแนน)

4.5.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2)

5 ขอ
(5 คะแนน)

4.6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

8 ขอ
(4 คะแนน)

4.6.2 ระดับคุณภาพของผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554 รับรองโดยตน
สังกัด (สมศ. 15)

ระดับ 4.51
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ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2555  รายได

5.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู
สากล (มมส)

ระดับ 5

5.1.2 ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก
ฐานขอมูลสากลที่ไดรับการยอมรับในอันดับที่ดีข้ึน
จากปที่ผานมา (มมส)

ระดับ 5
(ไดรับการ
จัดอันดับดี6.1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตตอ

สภาพแวดลอมและระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย
 (มมส)

ระดับ 4.51

6.1.5 ผลการประเมินสิ่งแวดลอมและระบบ
กายภาพของมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับจาก
Green University Ranking (มมส)

ไดรับการ
จัดอันดับ
จาก GUR

5) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือมุงสูการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 592,500.00

            4. มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดีสําหรับการจัดการเรียนรู และวางระบบบริหารจัดการอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคลองตัวและโปรงใส
7.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(สกอ. 6.1)

5 ขอ
(5 คะแนน)

4.1 พัฒนาศูนยบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตและศิษยเกา
(Student Centre) เพ่ือรองรับความตองการที่หลากหลายของ
นิสิต

 1. โครงการไหวครูกีฬา บูชาอาจารยใหญ                20,000

7.1.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ 10)

5 ขอ
(5 คะแนน)

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนานิสิตที่
ครอบคลุมในแตละสาขาวิชา

2. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสําหรับนิสิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา

               87,500

7.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปวัฒนธรรม (สมศ. 11)

5 ขอ
(5 คะแนน)

4.3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอ
ความตองการเรียนรูของนิสิต และมีบรรยากาศทางวิชาการ

3. คาสาธารณะกุศล                50,000

4.4 จัดใหมีสถานที่สาธารณะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันของ
นิสิตและบุคลากร เพ่ือใหเกิดความผูกพันกับคณะและ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน

4. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร               235,000

4.5 ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีคุณภาพ

5. โครงการซอมรับปริญญา               200,000

ตัวชี้วัด 51 ตัวชี้วัด    24,058,200.00
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ที่ปรึกษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีทุกฝาย
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร

วิเคราะหขอมูล / จัดทํารูปเลม
นางเพ็ญ วังหนา พนักงานนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิตยา พันธะ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ปที่พิมพ
14 ธันวาคม 2554

คณะผูจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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