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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 2 หองเรียน ไดแก หองเรียนจังหวัดอุดรธานี  นครราชสีมา

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ชวงแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดานการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2555 คณะฯ เปดสอน
ทั้งส้ิน 22 หลักสูตร แบงไดดังนี้ ระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร (รอยละ 40.91) ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร (รอยละ 31.82) และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร (รอยละ 27.27)
มีนิสิตทั้งส้ิน 4,718 คน โดยเปนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 2,261 คน (รอยละ 47.92) ระดับปริญญาโท  จํานวน 2,229 คน (รอยละ 47.24) และระดับปริญญาเอก
จํานวน 228 คน (รอยละ 4.83)

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) มีบุคลากรทั้งส้ิน 147 คน  แบงเปนสายวิชาการ 83 คน  สายสนับสนุน 63 คน

จําแนกจํานวนบุคลากรตามตําแหนงทางวิชาการ  ศาสตราจารย - คน  รองศาสตราจารย 16 คน (รอยละ 19.28) ผูชวยศาสตราจารย 18 คน (รอยละ 21.69) และอาจารย 49 คน

จําแนกเปน  ขาราชการสายวิชาการ 22 คน (รอยละ 14.97) ขาราชการประเภทผูบริหาร 1 คน (รอยละ 0.68) ขาราชการสายวิชาชีพ/เช่ียวชาญ 3 คน (รอยละ 2.04) พนักงานวิชาการ
45 คน (รอยละ 30.61) พนักงานปฏิบัติการ 23 คน (รอยละ 15.65) พนักงานราชการ 1 คน (รอยละ 0.68) ผูเช่ียวชาญ 10 คน (รอยละ6.80) ลูกจางช่ัวคราว 36 คน (รอยละ 24.49)

(รอยละ 59.04) และจําแนกเปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 55 คน (รอยละ 66.27) วุฒิปริญญาโท 28 คน (รอยละ 33.73)

บทนํา
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การวิเคราะหศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา คณะศึกษาศาสตรไดทบทวนผลการดําเนินงาน โดยไดวิเคราะหผลการประเมินดานการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา

2554 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตรและจุดเนนของสถาบันมาวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และภาวะคุกคาม เพื่อวางแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาคณะในปงบประมาณ

พ.ศ. 2555 ซึ่งผลการวิเคราะหศักยภาพของคณะศึกษาศาสตรมีดังนี้

จุดแข็ง
1. การจัดการเรียนการสอน

  1.1 คณะจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะทุกระดับ
       1.2 คณาจารยของคณะเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเอาใจใสดูแลนิสิตเปนอยางดี
       1.3 มีระบบและกลไกการพัฒนานิสิตที่เขมแข็ง

 1.4 มีกิจกรรมสําหรับนิสิตที่หลากหลาย
 1.5 มีการสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรม

2. การวิจัย
       2.1 มีกลไกสงเสริมใหคณาจารยไดตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่ชัดเจน

 2.2 ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลสากล
 2.3 มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอยางทั่วถึง

3. การบริการวิชาการ
 3.1 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการที่ดี
 3.2 มีเครือขายความรวมมือและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

หนาที่ 2

หนาท่ี 2



4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
4.2 นิสิตและบุคลากรมีศักยภาพในการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ
 5.1 ผูบริหารมีเปาหมายในการพัฒนาคณะอยางชัดเจนและมีนวัตกรรมที่จะนําคณะไปสูเปาหมายได
 5.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศการดําเนินงาน พัฒนาถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ
 5.3 มีระบบการกระจายอํานาจออกไปยังภาควิชา
 5.4 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ดี มีการนํากระบวนการ PDCA มาใชในการปฏิบัติงาน

จุดออน
1. การจัดการเรียนการสอน

 1.1 หลักสูตรยังไมไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ครบทุกหลักสูตร
 1.2 ควรเรงรัดการเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร
 1.3 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 ควรเปนแนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะวิชา
 1.4 จัดการใหความรูเกี่ยวกับ QA ใหกับนิสิต ป.ตรี ,ป.โท,ป.เอก โดยเฉพาะกลุม

2. การวิจัย
 2.1 สงเสริมใหมีวิจัยที่ตอบสนองหรือแกปญหาของชุมชน ใหมากขึ้น โดยการแสวงหาโจทย/ปญหา จากชุมชนลวงหนา
 2.2 สงเสริมการตีพิมพผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น นอกจากบทความวิจัย

3. การบริการวิชาการ
 3.1 สรางแบบประเมิน/ผลกระทบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อสะทอนผลไปพัฒนาระบบและกลไกใหชัดเจนมากขึ้น

                   3.2 ควรเช่ือมโยงงานบริการวิชาการแกสังคมกับงานวิจัยใหชัดเจนมากขึ้น
หนาที่ 3

      2.3 ควรปรับปรุงเว็บไซต ใหมีขอมูลสนับสนุนการทําวิจัย ใหครบ 5 ดาน และมีรายละเอียดสมบูรณ

หนาท่ี 3



4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

            เพื่อกําหนดแผนดําเนินงานของปตอไป
5. การบริหารจัดการ

 5.1 ควรดําเนินการจัดการความรู (KM) ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน และควรดําเนินการใหครบกระบวนการของการจัดการความรู
 5.2 ควรกําหนดและวิเคราะหความเส่ียงดานอาคารสถานที่และ ICT ซึ่งจะสงผลตอการเรียนการสอนอยางชัดเจน
 5.3 ควรมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
 5.4 ควรมีการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตทุกระดับอยางทั่วถึง

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
   จัดโครงการบริการวิชาการไดอยางหลากหลายและกวางขวาง
8. ไดรับการสนับสนุนดานนโยบายมหาวิทยาลัย การปฏิรูปการศึกษาที่เปนวาระแหงชาติ ทําใหบุคลากรทางการศึกษามีความตองการพัฒนาตนเองมากขึ้น
9. รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปดโอกาสใหคณะศึกษาศาสตรเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น

หนาที่ 4
ภาวะคุกคาม

      4.1 ควรมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตในภาพรวมและรายงานตอที่ประชุม

หนาท่ี 4



1. มีสถาบันการศึกษาอื่นเกิดขึ้นมากมายทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศทําใหผูเรียนมีทางเลือกในการศึกษาตอมากขึ้น
2. การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ อาเซียน และของโลก สงผลตอการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการไดงานทําของบัณฑิต
3. นโยบายการเปดเสรีทางการศึกษาสงผลใหสถาบันการศึกษาจากตางประเทศขยายตัวเขามาจัดการจัดการศึกษาในประเทศ
4. ตลาดแรงงานที่มีการปรับเปล่ียนตามกระแสโลก สงผลใหการจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตรไมสามารถปรับเปล่ียนไดทันการณตามสภาวะการที่เปล่ียนแปลง
5. ภาวะการณแขงขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. มีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายของรัฐหลายประการที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของคณะ เชน มาตรการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการศึกษาของ สกอ.
7. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในทัศนะของสังคม ยังถือวาเปนสถาบันใหม และไมเปนที่เช่ือมั่นหรือผูกพันในวงกวาง ทําใหตนทุนการสรางภาพลักษณของคณะสูงกวา
   มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงมายาวนาน
ทั้งนี้  โดยในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 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

หนาที่ 5

หนาท่ี 5



ยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



หนาที่ 7

นโยบายที่ 2
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ 8
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

นโยบายที่ 6
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

การสรางโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต การปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ  โดยใชความรูเปนฐาน

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การสรางโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต

การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กฎหมายดานการศึกษา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต
การเรียนการสอนที่ทันสมัยตาม

เกณฑมาตรฐานและการจัด
อันดับสากลรวมทั้งเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก

มุงเนนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ชุมชนและสังคม

เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการ
วิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม
 ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญา
ทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

การสงสริมภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหไดรับการ
ยอมรับ และพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยในระดับสากล

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและยกระดับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม

หลักธรรมาภิบาล

พัฒนาสู
มหาวิทยาลัย

สีเขียวและรักษ
สิ่งแวดลอม

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

หนาที่ 7



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

หนาที่ 8



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 หนาที่ 9

กลยุทธสูการปฏิบัติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หนาท่ี 9



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 หนาท่ี 11 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

หนาที่ 12

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

หนาที่ 13

ยุทธศาสตร

หนาท่ี 13



หนาที่ 14

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

หนาที่ 15 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

หนาท่ี 15



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

หนาที่ 16

ประเด็นกลยุทธ

ประสิทธิผล  และมีคุณภาพ

ชาติ และพัฒนาใหอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

จัดและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสูความเปน
สากลและมีประสิทธิภาพ

หนาท่ี 16



เปาประสงค กลยุทธ
7. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อ 7.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองให ความเขมแข็งในระดับสาขาวิชา และสามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย

ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้ง ช้ันนําของประเทศ

เผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน 7.2 สงเสริมใหมีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ระหวางหนวยงานภายในคณะ

7.3 ดําเนินการตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง

หนาที่ 17

ประเด็นกลยุทธ

หนาท่ี 17



แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2553 2554 2555 ป 2556 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด
สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคระ/หนวยงาน 95.00
1) จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนท่ียอมรับของ 30.00
สังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ

1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาท่ีเขมแข็งผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
    ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
3. มีหลักสูตรท่ีเขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ 3.00 1.1 ดําเนินการพัฒนานิสิตโดยใชหลักการเรียนรูที่เนนการวิจัย

      สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เปนฐาน

1.1.1.1) รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)

- - - รอยละ
100

3.00 1.2 สงเสริมกิจกรรมและแหลงเรียนรูสําหรับการพัฒนาทักษะ
ดานภาษาตางประเทศใหกับนิสิตอยางตอเนื่อง

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

นางพิกุลศิลป
 งามสูงเนิน

1.2) อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอน 5.50 1.3 สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางศิษยปจจุบันและ หัวหนา
ภาควิชาฯ

 และเลขา
ภาควิชา       กับการวิจัยบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ ศิษยเกา

1.2.1.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5 5 5 รอยละ 100 3.00 1.4 สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
ที่เพียงพอสําหรับนิสิต

1.2.1.2) รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัยหรือการบริการหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- - - รอยละ 100 2.50 3.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน TQF และเทียบเคียง
กรอบมาตรฐาน AUNQA ทุกหลักสูตร

1.3) อาจารยท่ีปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาท้ังในดานการเรียน กิจกรรม 2.50 3.2 พัฒนาระบบ e-learning ทุกหลักสูตรใหเปนแหลงเรียนรู

       และการดํารงชีวิตของนิสิต หลากหลาย นิสิต  สามารถเขาศึกษาเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา
1.3.1.1) ระดับความสําเร็จชของคณะวิชาที่มีระบบและกลไก
การใหคําปรึกษาแกนิสิต

5 5 5 ระดับ
5

2.50 รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

น.ส.ฐาปนี
เพ็งสุข

1.4) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม มีศักยภาพ 15.00 และหัวหนา
ภาควิชาฯ

และเลขา
ภาควิชา       ในการแขงขันในสังคมโลก

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการดําเนินงาน

หนาท่ี 19



ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2553 2554 2555 ป 2556 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

1.4.1.1) รอยละของนิสิตที่มีการฝกประสบการณกับสถาน
ประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในหรือตางประเทศ

- - - รอยละ
100

2.50

1.4.2.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนานิสิตใหมีความ
พรอมทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา
อาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุน)

- - - รอยละ
80

2.50

1.4.2.2) รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นดวยรูปแบบตางๆ

- - - รอยละ 50 2.50

1.4.3.2) รอยละของนิสิตช้ันปสุดทายที่สอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ

- 90.01 .........

         1.4.3.2.1) รอยละของนิสิตช้ันปสุดทายที่เขาสอบการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศตอนิสิต
ช้ันปสุดทายทั้งหมด

รอยละ
90

1.25 รองคณบดีฝาย
วิชการ

นางพิกุลศิลป
 งามสูงเสิน

         1.4.3.2.2) รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันป
สุดทายที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ

รอยละ
10

1.25 และหัวหนา
ภาควิชา

และเลขา
ภาควิชา

1.4.4.2) รอยละของนิสิตช้ันปสุดทายที่สอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตกอนสําเร็จการศึกษา

- - -

          1.4.4.2.1) รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันป
สุดทายที่เขาสอบการทดสอบความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา ตอนิสิต
ช้ันปสุดทายทั้งหมด

รอยละ
90

1.25

          1.4.4.2.2) รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันป
สุดทายที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา

รอยละ
10

1.25

1.5) เพ่ือใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม 4.00

      อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย

หนาท่ี 20



ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2553 2554 2555 ป 2556 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

1.5.1.1) ระดับความสําเร็จคณะวิชาที่มีการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ

......... ......... ......... ระดับ
5

2.00 รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

น.ส.ฐาปนี
เพ็งสุข

1.5.2.1) รอยละของชมรมที่มีการดําเนินกิจกรรมหนึ่งชมรม
หนึ่งกิจกรรม

......... ......... ......... รอยละ 70 2.00

2) กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร และ 10.00
ยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

6.สงเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ
2.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) ดวยการเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการ7.00 6.1 พัฒนาคลินิกทางวิชาการของคณะในสาขาวิชาตางๆ
       ของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชน มีสวนรวมเพ่ือบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน

2.1.1.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินงานโครงการ 1
หลักสูตร 1 ชุมชน

......... ......... ......... รอยละ 80 4.00 6.2 ดําเนินการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกคณะศึกษาศาสตร

รองคณบดีฝาย
พัฒนาบุคลากร

และศิษยเกา

น.ส.ประภา
พร    เสระสัย

2.1.2.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการนําผลความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการ (โครงการบริการ
วิชาการ) มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย

......... ......... ......... รอยละ 80 3.00 6.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือและบริการวิชาการ และหัวหนา
ภาควิชา

และเลขา
ภาควิชา

2.2) มหาวิทยาลัยตองเปนท่ีพ่ึงในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3.00 6.4 พัฒนาเครือขายทางวิชาการสําหรับศิษยเกา

2.2.1.1) จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน หรือศิลปวัฒนธรรม  หรือ
สังคมและเศรฐกิจ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต
และประชาชนทั่วไป

......... ......... ......... 1 3.00 ใหมีความเขมแข็งตอการพัฒนางานดานการศึกษา

3) สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับมชนและสังคม ใหมีความสามารถ

เชิงการแขงขัน และการเผยแพรในระดับนานาชาติการพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ25.00

5) สงเสริมการวิจัยท่ีสรางองคความรูใหมท่ีหลากหลายและวิจัยท่ีสรางความเขมแข็ง ใหกับ
ชุมชน เพ่ือนําไปสูความสามารถเชิงการแขงขันตลอดท้ังมีการเผยแพรผลงานการวิจัยและ
บทความทางวิชาการสูสากล
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2553 2554 2555 ป 2556 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

3.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานท่ีมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอ่ืน 6.00
3.1.1.1 จํานวนหนวยวิจัยเฉพาะทางของคณะวิชา ......... ......... ......... 1 3.00 5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือบริการวิชาการแก

หนวยงานทางการศึกษา

3.1.2.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการนําองคความรูที่ไดจาก
การวิจัย/งานสรางสรรค กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิต
ส่ือเผยแพรเพ่ือนําไปใชประโยชน

......... ......... ......... รอยละ
80

3.00 5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
บริการวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาและชุมชน

3.2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 19.00 5.3 วิจัยและพัฒนา อนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

      และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกท้ังในหรือตางประเทศ 5.4 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย กับหนวยงานภายนอกทั้ง
ใน และตางประเทศ

3.2.1.1) รอยละของงบประมาณเงินทุนวิจัยที่เพ่ิมขึ้น ไมนอย
กวาปที่ผานมา

......... ......... ......... รอยละ
10

3.00 5.5 สงเสริมการวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ

3.2.1.2) รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารย

......... ......... ......... รอยละ
20

4.00 5.6 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหมีการวิจัยอยางตอเนื่อง

3.2.1.3) รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

......... ......... ......... 5.7 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เขาสูสากล รองคณบดีฝาย
วิจัยและ

หัวหนาภาควิชา

นางรุงทิพย
สิงพร และ

เลขาภาควิชา

          3.2.1.3.1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

รอยละ
100

1.50 5.8 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาความเปน
เลิศใหมีความเขมแข็งและสามารถตีพิมพบทความการวิจัยระดับ
นานาชาติ

          3.2.1.3.2) รอยละของระดับคุณภาพของผลงานที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

รอยละ
25

1.50
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2553 2554 2555 ป 2556 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

3.2.1.4) รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา

......... ......... .........

          3.2.1.4.1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

รอยละ
100

1.50

          3.2.1.4.2) รอยละของระดับคุณภาพของผลงานที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

รอยละ
75

1.50

3.2.1.5) รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

......... ......... ......... รอยละ
10

3.00

3.2.2.1) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานรวมกับ
เครือขายและความรวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือตางประเทศ
ของคณะวิชา

......... ......... ......... 1 3.00

4) จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมีประสิทธิภาพ 15.00
2) มีทีมบุคลากรท่ีเขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

7) ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องให

ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมท้ังเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน

4.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล8.00 2.1 พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือเปนแหลงเผยแพรขอมูลความเช่ียวชาญ
ของบุคลากร ที่ตอเนื่องและเปนปจจุบัน

รองคณบดีฝาย
บริหาร

น.ส.ทิฆัมพร
ปสสาโก

4.1.1.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงานที่มีแผนกล
ยุทธที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย

......... ......... ......... 5 2.00 2.2 พัฒนาทักษะการวิจัยใหกับบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากร
ใชกระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐานสําหรับการจัดการเรียน
การสอน
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2553 2554 2555 ป 2556 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

4.1.2.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมินของผูบริหาร
(คณบดี) ต้ังแตระดับดี (3.75) ขึ้นไป

......... ......... ......... 3.75 2.00 2.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร และ
สงเสริมใหมีโครงการแลกเปล่ียนอาจารยกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ และขยายเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรในระดับนานาชาติมากขึ้น

รองคณบดีฝาย
บริหาร

น.ส.ประภา
รัตน  เคาสิม

4.1.3.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหารจัดการ
ความเส่ียงผานเกณฑระดับดี (3.75) ขึ้นไป

......... ......... ......... 3.75 2.00 2.4 พัฒนากระบวนการจัดการความรูของบุคลากร และขององคกร

4.1.4.1) ระดับความสําเร็จของคณะวิชาที่มีการนําการจัดการ
ความรูไปใชในการพัฒนาองคกร

......... ......... ......... 5 2.00 2.5 พัฒนาระบบสวัสดิการและสรางความมั่นคงในการทํางาน
ใหกับบุคลากร

รองคณบดี
ฝายประกันฯ

นางเพ็ญ
วังหนา

4.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 3.50 2.6 สงเสริมใหแตละภาควิชามีศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ
เพ่ือรองรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติไดอยางตอเนื่องทุกป

4.2.1.1) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 30 2.00 2.7 พัฒนาและยกระดับวารสารวิชาการของคณะใหเขาสู
ฐานขอมูลในระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝาย
พัฒนาบุคลากร

และศิษยเกา

น.ส.ปนัดดา
 พลเสนา

4.2.1.2) รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 1.50 2.8 สงเสริมการประชุมวิชาการและการฝกอบรมในระดับชาติ
และนานาชาติ และพัฒนาใหอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

4.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังท่ีมั่นคงยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 1.50 7.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี รองฯบริหาร นางพิลาส
ลักษณ4.3.1.3) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน .............. .............. ................ รอยละ 80 1.50 ความเขมแข็งในระดับสาขาวิชา และสามารถเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ
น.ส.จันทรา

4.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยครบถวนถูกตอง เช่ือมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการของ 7.2 สงเสริมใหมีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพระหวางหนวยงานภายในคณะ

  องคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา 7.3 ดําเนินการตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง

4.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
       และนําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 2.00

4.5.1.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะวิชาที่รับรองโดยตนสังกัด

2.79 4.26 4.66 4.25 2.00 รองคณบดี
ฝายประกันฯ

นางเพ็ญ
วังหนา
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2553 2554 2555 ป 2556 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

5) ยุทธศาสตรสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00

5.1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพ่ือใหมหาวิทยาลัย 5.00

      เปนท่ีรูจัก และเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล

5.1.1.1) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/การพัฒนาสถาบันสู
สากล/การเผยแพรขอมูลขาวสารสูสากลจากองคกรระดับ
นานาชาติ ไมนอยกวา 4 แหง

- - - 4 2.00 รองคณบดี
ฝายประกันฯ

นางเพ็ญ
วังหนา

5.1.2.1) จํานวนอาจารย/ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศที่มี
ช่ือเสียงในระดับนานาชาติที่มารวมงานสอนและ/หรือวิจัย

- - - 1 1.00

5.1.3.1) จํานวนโครงการกิจกรรมที่คณะดําเนินการรวมกับ
เครือขายกับผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและหรือเอกชน

- - - 1 1.00 รองคณบดีฝาย
วิชการ

นางพิกุลศิลป
 งามสูงเสิน

5.1.4.1) จํานวนโครงการที่คณะเปนหรือรวมเปนเจาภาพจัด
ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ

- - - 1 1.00 และหัวหนา
ภาควิชา

และเลขา
ภาควิชา

6) ยุทธศาสตรพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 5.00
6.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6.1.1.1) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสี
เขียว

.............. .............. ............. 1 ใน 10
ของประเทศ

3.00 รองฯฝายงาน
ประกันคุณภาพ

นางเพ็ญ วัง
หนาและ

เลขาภาควิชา

6.1.2.1) ระดับคุณภาพความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่
มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพและส่ิงแวดลอม

- - 3.92 ไมนอยกวา
3.75

2.00 รองคณบดีฝาย
บริหาร

นายสงวน
ศักด์ิ  พรรณะ

7) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือมุงสูการพัฒนาองคความรู 5.00
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ประเด็น เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย น้ําหนัก กลยุทธ ผูกํากับ เจาภาพหลัก
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร 2553 2554 2555 ป 2556 (รอยละ) ตัวช้ีวัด ประสานงาน

ตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน

ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

4. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีสําหรับการจัดการเรียนรู และวางระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาศูนยบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตและศิษยเกา
(Student Centre) เพ่ือรองรับความตองการที่หลากหลายของนิสิต

ประสิทธิผล มีความคลองตัวและโปรงใส 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนานิสิตที่
ครอบคลุมในแตละสาขาวิชา

4.3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอ
ความตองการเรียนรูของนิสิต และมีบรรยากาศทางวิชาการ

และภูมิปญญาทองถิ่น 4.4 จัดใหมีสถานที่สาธารณะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันของ
นิสิตและบุคลากร เพ่ือใหเกิดความผูกพันกับคณะและ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น7.1.1.1) รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการจัดทํา

โครงการ 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม
- - - รอยละ

80
2.50 4.5 ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีคุณภาพ
รองคณบดีฝาย

วิชการ
นางพิกุลศิลป

 งามสูงเสิน

7.1.2.1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปนหรือรวมเปนเจาภาพ
งานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

- - - 5 2.50 และหัวหนา
ภาควิชา

และเลขา
ภาควิชา

สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 5.00
ตัวช้ีวัดที่ 8.1.1.1 รอยละความเร็จของการบรรลุเปาหมายตัว
ช้ีวดตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.2778 4.2813 - 80 5.00 รองฯฝายงาน
ประกันคุณภาพ

นางเพ็ญ วัง
หนาและ

เลขาภาควิชา

รวมตัวช้ีวัด 44 ตัวช้ีวัด 100.00

 7.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
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โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ประมาณการรายจายงบประมาณตามยุทธศาสตร

ท่ี ประเด็นกลยุทธ

งบแผนดิน งบรายได รวม
1 จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนท่ี

ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ
11,090,000 11,090,000

2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพรในระดับนานาชาติ

6,067,000 6,067,000

3 กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร
และชุมชนอยางตอเน่ือง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

940,000 940,000

4 อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เพ่ือมุงสูการพัฒนาองค
ความรู ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

419,000 419,000

5 จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมีประสิทธิภาพ 3,876,000 3,876,000

รวมท้ังส้ิน 0 22,392,000 22,392,000

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ (บาท)
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               แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       งบประมาณ(บาท)

ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556  รายได

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคระ/หนวยงาน
1) จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนที่ยอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ

1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาที่เขมแข็งผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 11,090,000
3. มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

1.1) หลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานการรับรองของสภาวิชาชีพ1.1 ดําเนินการพัฒนานิสิตโดยใชหลักการเรียนรูที่เนนการวิจัย  1 โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร 100,000

สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน และการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เปนฐาน 2 โครงการพัฒนานิสิตตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ภาควิชาหลักสูตรฯ

689,000

1.1.1.1) รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนา
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)

รอยละ
100

1.2 สงเสริมกิจกรรมและแหลงเรียนรูสําหรับการพัฒนาทักษะ
ดานภาษาตางประเทศใหกับนิสิตอยางตอเนื่อง

3. โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี 50,000

1.2) อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอน1.3 สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางศิษยปจจุบันและ 4 โครงการสัมมนาฝกประสบการณวิชาชีพ 480,706

กับการวิจัยบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพศิษยเกา 5 โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

139,500
1.2.1.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

รอยละ 100 1.4 สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่เพียงพอสําหรับนิสิต

6. โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณลักษณะนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา

127,000

1.2.1.2) รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัยหรือการบริการหรือการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รอยละ 100 3.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน TQF และเทียบเคียง
กรอบมาตรฐาน AUNQA ทุกหลักสูตร

  7 โครงการพัฒนาแหลงสําหรับหองเรียนนอกที่ตั้ง 2,112,800

1.3) อาจารยที่ปรึกษาตองมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียน กิจกรรม3.2 พัฒนาระบบ e-learning ทุกหลักสูตรใหเปนแหลงเรียนรู     8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริม
คุณลักษณะพึงประสงคของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

115,500

 และการดํารงชีวิตของนิสิต หลากหลาย นิสิต  สามารถเขาศึกษาเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา 9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหัวขอเร่ือง 391,500
1.3.1.1) ระดับความสําเร็จชของคณะวิชาที่มีระบบ
และกลไกการใหคําปรึกษาแกนิสิต

ระดับ
5

    10 อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิต 592,000
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ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       งบประมาณ(บาท)
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร ป 2556  รายได

1.4) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตรงตามความตองการของผูใชงานและสังคม มีศักยภาพ      11 โครงการปฐมนิเทศ นิสิต ป.โท 300,000

 ในการแขงขันในสังคมโลก    12 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ/เขารวมงาน
วิชาการระดับชาตินิสิต    ป.เอก

365,000
1.4.1.1) รอยละของนิสิตที่มีการฝกประสบการณ
กับสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน ทั้งใน
หรือตางประเทศ

รอยละ
100

    13 โครงการสงเสริมพัฒนาหลักสูตร 200,000

1.4.1.2) รอยละของนิสิตที่แตละคณะวิชาสงออก
ไปศึกษาดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ

รอยละ
1

     14 โครงการปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนิสิตป.เอก 15,000

1.4.2.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนานิสิตให
มีความพรอมทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
และ/หรือภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ

รอยละ
80

     15 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ นิสิต ป.เอก 500,000

1.4.2.2) รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นดวย
รูปแบบตางๆ

รอยละ 50      16 โครงการการศึกษา คนควา พัฒนาหัวขอวิจัยใน
ตางประเทศ ป.เอก

2,500,000

1.4.3.2) รอยละของนิสิตช้ันปสุดทายที่สอบผาน
เกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ

      17 คาดําเนินการติดตามผลการศึกษาดูงาน
ตางประเทศ นิสิต ป.เอก

2,000,000

         1.4.3.2.1) รอยละของนิสิตช้ันปสุดทายที่
เขาสอบการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศตอนิสิตช้ันปสุดทายทั้งหมด

รอยละ
90

   18. โครงการสัมมนาการผลิตมหาบัณฑิต สาขาการ
วัดผลการศึกษาและสาขาการวิจัยการศึกษา

12,000

         1.4.3.2.2) รอยละของนิสิตระดับปริญญา
ตรีช้ันปสุดทายที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ

รอยละ
10

   19 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

15,000

1.4.4.2) รอยละของนิสิตช้ันปสุดทายที่สอบผาน
เกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา

 20. โครงการพัฒนาผูนํานิสิต สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(3D)

10,000

          1.4.4.2.1) รอยละของนิสิตระดับปริญญา
ตรีช้ันปสุดทายที่เขาสอบการทดสอบความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
กอนสําเร็จการศึกษา ตอนิสิตช้ันปสุดทายทั้งหมด

รอยละ
90

    21 โครงการวินัยนิสิตพบนอง 5,000

          1.4.4.2.2) รอยละของนิสิตระดับปริญญา
ตรีช้ันปสุดทายที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
กอนสําเร็จการศึกษา

รอยละ
10

     22. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรภาค
วิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา

250,000
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1.5) เพ่ือใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองดีของสังคมไทย เปนผูมีวัฒนธรรมทางสังคม      23. โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพนิสิตปริญญา
โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

120,000

      อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย

1.5.1.1) ระดับความสําเร็จคณะวิชาที่มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนานิสิต
ตามอัตลักษณ

ระดับ
5

1.5.2.1) รอยละของชมรมที่มีการดําเนินกิจกรรม
หนึ่งชมรมหนึ่งกิจกรรม

รอยละ 70

2) กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร และ

ยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 940,000
6.สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ

2.1) มหาวิทยาลัยตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility) ดวยการเปนที่พ่ึงทางวิชาการ6.1 พัฒนาคลินิกทางวิชาการของคณะในสาขาวิชาตางๆ     1 โครงการศิษยเกาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร ประจําป
 2556

100,000

       ของสังคมและชุมชน ดวยการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติในชุมชนมีสวนรวมเพ่ือบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน     2 โครงการฐานขอมูลศิษยเกา 50,000

2.1.1.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินงาน
โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน

รอยละ 80 6.2 ดําเนินการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกคณะศึกษาศาสตร

     3. โครงการพัฒนานิสิตออกสูชุมชน พัฒนาชุมชน 30,000

2.1.2.1) รอยละของหลักสูตรที่มีการนําผลความรู
และประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
(โครงการบริการวิชาการ) มาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

รอยละ 80 6.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือและบริการวิชาการ        4.โครงการการจัดการเรียนการสอนหองเรียนอาเซียน 700,000

2.2) มหาวิทยาลัยตองเปนที่พ่ึงในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6.4 พัฒนาเครือขายทางวิชาการสําหรับศิษยเกา  5. โครงการบริการวิชาการดานพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส

30,000

2.2.1.1) จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน หรือ
ศิลปวัฒนธรรม  หรือสังคมและเศรฐกิจ  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชน
ทั่วไป

1 ใหมีความเขมแข็งตอการพัฒนางานดานการศึกษา
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3) สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับมชนและสังคม ใหมีความสามารถ
เชิงการแขงขัน และการเผยแพรในระดับนานาชาติการพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

5) สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหมที่หลากหลายและวิจัยที่สรางความเขมแข็ง ใหกับ 6,067,000
ชุมชน เพ่ือนําไปสูความสามารถเชิงการแขงขันตลอดทั้งมีการเผยแพรผลงานการวิจัยและ
บทความทางวิชาการสูสากล

3.1) มหาวิทยาลัยตองมีหนวยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณแตกตางจากสถาบันอื่น 1 โครงการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย 3,590,000

3.1.1.1 จํานวนหนวยวิจัยเฉพาะทางของคณะวิชา 1 5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือบริการวิชาการแก
หนวยงานทางการศึกษา

2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 300,000

3.1.2.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการนําองคความรูที่
ไดจากการวิจัย/งานสรางสรรค กลับไปพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพร
เพ่ือนําไปใชประโยชน

รอยละ
80

5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
บริการวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาและชุมชน

3. โครงการเตรียมจัดการประชุมวิชาการ(ระดับชาติและ
นานาชาต)ิ

1,000,000

3.2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา5.3 วิจัยและพัฒนา อนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

4 โครงการสัมมนาการทําวิจัยและวิทยานิพนธของนิสิต
ตุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

18,500

      และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ5.4 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย กับหนวยงานภายนอกทั้ง
ใน และตางประเทศ

  5. โครงการวัดผล - วิจัยสัมพันธแหงประเทศไทย 25,000

3.2.1.1) รอยละของงบประมาณเงินทุนวิจัยที่
เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวาปที่ผานมา

รอยละ
10

5.5 สงเสริมการวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ

6. โครงการเสนอหัวขอวิทยานิพนธนิสิต ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

45,000

3.2.1.2) รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารย

รอยละ
20

5.6 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหมีการวิจัยอยางตอเนื่อง      7. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ 500,000

3.2.1.3) รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

5.7 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เขาสูสากล       8. โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาบทวิทยานิพนธ
ประจําป 2556

200,000
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          3.2.1.3.1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด

รอยละ
100

5.8 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาความเปน
เลิศใหมีความเขมแข็งและสามารถตีพิมพบทความการวิจัยระดับ
นานาชาติ

   9. โครงการผลิตตําราและหนังสือวิชาการ 100,000

          3.2.1.3.2) รอยละของระดับคุณภาพของ
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท

รอยละ
25

  10. โครงการอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนทางจิตวิทยา

31,500

3.2.1.4) รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพในระดับ
นานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

     11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหัวขอและ
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ นิสิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

120,000

          3.2.1.4.1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด

รอยละ
100

   12. โครงการศึกษาดูงานในประเทศสําหรับนิสิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

137,000

3.2.2.1) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินงาน
รวมกับเครือขายและความรวมมือดานการวิจัยทั้ง
ในหรือตางประเทศของคณะวิชา

1

4) จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมีประสิทธิภาพ

2) มีทีมบุคลากรที่เขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 3,876,000

7) ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองใหไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน

4.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล2.1 พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือเปนแหลงเผยแพรขอมูลความ
เช่ียวชาญของบุคลากร ที่ตอเนื่องและเปนปจจุบัน

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

100,000
4.1.1.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงานที่มี
แผนกลยุทธที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย

5 2.2 พัฒนาทักษะการวิจัยใหกับบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากร
ใชกระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐานสําหรับการจัดการเรียน
การสอน

2. โครงการพัฒนาบุคลากร (ASEAN CLASSROOM) 450,000

4.1.2.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมินของ
ผูบริหาร (คณบดี) ต้ังแตระดับดี (3.75) ข้ึนไป

3.75 2.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร และ
สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ และขยายเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

3. โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ประจําปงบประมาณ

100,000
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4.1.3.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงผานเกณฑระดับดี (3.75)
ข้ึนไป

3.75 2.4 พัฒนากระบวนการจัดการความรูของบุคลากร และขององคกร 4. โครงการพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพดวยการ
เตนลีลาศของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร

30,000

4.1.4.1) ระดับความสําเร็จของคณะวิชาที่มีการนํา
การจัดการความรูไปใชในการพัฒนาองคกร

5 2.5 พัฒนาระบบสวัสดิการและสรางความม่ันคงในการทํางาน
ใหกับบุคลากร

5. โครงการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายสนับสนุน

50,000

4.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น2.6 สงเสริมใหแตละภาควิชามีศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ
เพ่ือรองรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติไดอยางตอเนื่องทุกป

6. พัฒนาองคกรและประกันคุณภาพ 50,000

4.2.1.1) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
เอก

รอยละ 30 2.7 พัฒนาและยกระดับวารสารวิชาการของคณะใหเขาสู
ฐานขอมูลในระดับนานาชาติ

7. โครงการพัฒนาบุคลากร 2,000,000

4.2.1.2) รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ

รอยละ 60 2.8 สงเสริมการประชุมวิชาการและการฝกอบรมในระดับชาติ
และนานาชาติ และพัฒนาใหอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

8. โครงการพัฒนาระบบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 50,000

4.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคงยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ7.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี        9. โครงการอบรม ประกันคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม ยาเสพติด (3D)

12,000

4.3.1.3) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน

รอยละ 80 ความเขมแข็งในระดับสาขาวิชา และสามารถเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ

    10. โครงการพัฒนางาน e-Learning เพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน

100,000

4.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการของ7.2 สงเสริมใหมีแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพระหวางหนวยงานภายในคณะ

    11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเตรียมความพรอมสูยุคประชาคมอาเซียน

150,000

  องคกร และการประกันคุณภาพการศึกษา 7.3 ดําเนินการตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง

    12. โครงการพัฒนาคอรสแวรอิเลิรนนิ่ง 120,000

4.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก      13. โครงการบริหารสัมพันธวิชาการ 72,000

       และนําไปสูการจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ    14. โครงการซอมรับปริญญา 220,000

4.5.1.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายในระดับคณะวิชาที่รับรองโดยตนสังกัด

4.25  15. โครงการวันศึกษาศาสตร 300,000

       16. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหาร

72,000
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5) ยุทธศาสตรสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล
5.1) มหาวิทยาลัยตองมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพ่ือใหมหาวิทยาลัย
 เปนที่รูจัก และเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล 1. อุดหนุนคาบํารุงสมาชิกครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 16,000

5.1.1.1) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/การ
พัฒนาสถาบันสูสากล/การเผยแพรขอมูลขาวสารสู
สากลจากองคกรระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 4 แหง

4 2. โครงการผูบริหารคณะศึกษาศาสตรพบ
ผูปกครองนิสิตใหม ปการศึกษา 2555

6,000

5.1.2.1) จํานวนอาจารย/ผูเช่ียวชาญชาว
ตางประเทศที่มีช่ือเสียงในระดับนานาชาติที่มา
รวมงานสอนและ/หรือวิจัย

1 3. โครงการกีฬาบุคลากร 110,000

5.1.3.1) จํานวนโครงการกิจกรรมที่คณะดําเนินการ
รวมกับเครือขายกับผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและหรือ
เอกชน

1 4.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฝาย
e-Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูยุคประชาคม
อาเซียน

100,000

5.1.4.1) จํานวนโครงการที่คณะเปนหรือรวมเปน
เจาภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ

1 5.โครงการพัฒนาความเปนเลิศสูประชาคมอาเซียน
 3 โมดูล

100,000

6) ยุทธศาสตรพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษส่ิงแวดลอม
6.1) มหาวิทยาลัยตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

6.1.1.1) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว

1 ใน 10
ของประเทศ

6.1.2.1) ระดับคุณภาพความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพและ
สิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา
3.75

7) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือมุงสูการพัฒนาองคความรู 419,000
ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 1. โครงการทําบุญเลี้ยงอาหารบานพักคนชรา 7,000

4. มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดีสําหรับการจัดการเรียนรู และวางระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ4.1 พัฒนาศูนยบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตและศิษยเกา
(Student Centre) เพ่ือรองรับความตองการที่หลากหลายของ
นิสิต

2. โครงการศึกษาศาสตรเขาวัดฟงธรรม บําเพ็ญ
ประโยชน

10,000
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ประสิทธิผล มีความคลองตัวและโปรงใส 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนานิสิตที่
ครอบคลุมในแตละสาขาวิชา

3. โครงการปนรักใหเด็กตาบอดผูพิการซํ้าซอน 10,000

4.3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอ
ความตองการเรียนรูของนิสิต และมีบรรยากาศทางวิชาการ

4. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต บุคลากร
คณะศึกษาศาสตร

30,000

7.1.1.1) รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี
การจัดทําโครงการ 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

รอยละ
80

4.4 จัดใหมีสถานที่สาธารณะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันของ
นิสิตและบุคลากร เพ่ือใหเกิดความผูกพันกับคณะและ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน

5. โครงการนอมนําเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

10,000

7.1.2.1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปนหรือรวม
เปนเจาภาพงานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในระดับชาติหรือนานาชาติ

5 4.5 ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีคุณภาพ

6. โครงการเทศมหาชาติ งานกฐินมหาวิทยาลัย 10,000

สวนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดที่ 8.1.1.1 รอยละความเร็จของการบรรลุ
เปาหมายตัวช้ีวดตามแผนปฏิบัติราชการ

80

รวมตัวชี้วัด 44 ตัวชี้วัด 22,392,000

 7.1) มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
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ที่ปรึกษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีทุกฝาย
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร

วิเคราะหขอมูล / จัดทํารูปเลม
นางเพ็ญ วังหนา พนักงานนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิตยา พันธะ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ปที่พิมพ
9 มกราคม  พ.ศ. 2556

คณะผูจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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