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ทําใหแผนกลยุทธสําเร็จสมบูรณ

(รองศาสตราจารย ดร.ประวิต  เอราวรรณ)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พฤศจิกายน 2553



3

สารบัญ

บทที่ หนา

1. บทนํา
- แนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 1
- แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) 2
- ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดกลยุทธ 4

2. แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2554-2563
- ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ  7
- ภารกิจหลัก เปาประสงค ......................................................................................................... 8
- เปาประสงคที่ 1 มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาที่เขมแข็ง ฯ 9
- เปาประสงคที่ 2 มีทีมบุคลากรที่เขมแข็ง พัฒนาบุคลากร ฯ 10
- เปาประสงคที่ 3 มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ 12
- เปาประสงคที่ 4 มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีสําหรับการจัดการเรียนรูฯ 12
- เปาประสงคที่ 5 สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหมที่หลากหลาย ฯ 14
- เปาประสงคที่ 6 สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการ ฯ   16
- เปาประสงคที่ 7 ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ   16

3. ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 19



1

บทที่ 1
บทนํา

1. แนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล
1. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาต้ังแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
จนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับ
หลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห
ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง

2. สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนนในระดับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา เพื่อใหสนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ

3. พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีวิทย
ฐานะสูงข้ึน ลดภาระงานครูที่ไมเก่ียวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูใหนักเรียน มีการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของครูดวยการปรับโครงสรางหน้ีและจัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ควบคูไปกับการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนการพัฒนาเน้ือหาสาระและบุคลากรใหพรอมรองรับและใชประโยชนจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา

4. จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ต้ังแต ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษา
แกประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทาง
รางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน

5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ โดยการจัดกลุม
สถาบันการศึกษาตามศักยภาพปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสูงข้ึน โดย
ภาครัฐเปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปนเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนา
ในงาน ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดวยการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา

6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหมีการประนอมและไกลเกล่ียหน้ี
รวมทั้งขยายกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อใหประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มข้ึน
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7. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางชาญ
ฉลาด เพื่อเสริมสรางการเรียนรู

8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดย
ใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริม
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสราง
สังคมแหงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตในชุมชนโดยเช่ือมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันทางศาสนา

2. แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ของกระทรวงศึกษาธกิาร
1) ปรับเปล่ียนเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ใหมีนิสัยใฝเรียนรู เรียนรูไดดวยตนเอง

แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเร่ิมสรางสรรค มีจิต
สาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ทํางานเปนกลุมไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง

2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ใหเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มี คุณคา
สามารถดึงดูดคนเกงคนดี มีใจรักในวิชาชีพมาเปนครู ดังน้ี

2.1) พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับระบบการผลิต คัดสรร
คาตอบแทน และสวัสดิการ ใหสามารถดึงดูดคนเกงและดี มีใจรักในวิชาชีพมาเปนครู  ใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่
เนนความเปนเลิศดานการผลิตครู วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู วางแผนผลิต พัฒนา และใชครู คณาจารย และบุคลากรการศึกษาอยาง
เปนระบบ สอดคลองกับความตองการ จัดระบบใหผูสําเร็จสาขาอ่ืนมาเปนครู โดยศึกษาวิชาครูเพิ่มเติม สงเสริม
ใหสถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน มาสอน พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยเช่ือมโยงการสอนกับประสบการณในสถานประกอบการ

2.2) การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบและเกณฑ
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูใหเช่ือมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนเปน
สําคัญ เรงจัดต้ังกองทุนพัฒนาและกองทุนสงเสริมครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู คณาจารย
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาครูประจําการที่สอนไม
ตรงวิชาเอก มีระบบและมาตรการจูงใจใหครู คณาจารย ผูบริหาร และบุคลากรการศึกษาพัฒนาตนเองอยาง
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ตอเน่ือง และพัฒนาคณาจารย ผูบริหาร และบุคลากรดานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ใหสามารถสอน วิจัย
พัฒนานวัตกรรม

2.3) การใชครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยคืนครูใหกับผูเรียน ลดภาระงานอ่ืนที่ไม
จําเปน และจัดใหมีบุคลากรสายสนับสนุนใหเพียงพอ ปรับปรุงเกณฑกําหนดอัตราครู โดยพิจารณาจากภาระ
งานที่ชัดเจน และจัดใหมีจํานวนครูพอเพียงตามเกณฑ และมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน แยกบัญชีเงินเดือนและวิทย
ฐานะของขาราชการครู และบุคลากรการศึกษาออกจากกัน

3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูยุคใหม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิตและมีคุณภาพ โดย พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มี
คุณภาพ พัฒนาแหลงเรียนรูอ่ืนสําหรับการศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และศูนยการกีฬาและนันทนาการ เปนตน

4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม เนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดย
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา อยางมี
คุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนใน
การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากข้ึน สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องคกรชุมขน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนในการ
จัดการศึกษามากข้ึนสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ปรับระบบการบริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณ โดยเนน demand side วางแผนอยางเปนข้ันตอนและจัดระบบบริหารจัดการรองรับการยุบ เลิก
ควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก

3. ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปรัชญา : ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุงเนนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค สรางผลงานการวิจัยที่มี

คุณภาพสามารถนําสูการปฏิบัติได ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี
คานิยมองคกร : “ทํางานเปนทีม บริการดวยใจ โปรงใสตรวจสอบได ตอบสนองพันธกิจองคกรมืออาชีพ”

(TEAM Professional)
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พันธกิจ :
1) จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนและนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางความรวมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
5) เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการบริหารทุกภาคสวน และ

สามารถตรวจสอบได
ยุทธศาสตร : เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และสอดคลองกับแผนพัฒนา

อุดมศึกษาแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงกําหนดยุทธศาสตร ดังน้ี
1) การขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค
2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
3) การใหบริการวิชาการกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4) การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให

ย่ังยืน
5) การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อใหกาวทันตอการ

เปล่ียนแปลง

4. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) เพื่อกําหนดกลยุทธ
1) จุดแข็ง

1.1) มีอาจารยที่มีประสบการณสอนมายาวนาน มีคุณวุฒิ ป.เอก และมีตําแหนงทางวิชาการสูง
จํานวนมาก

1.2) มีศูนยบริการทางวิชาการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3) มีหลักสูตรที่หลากหลายและตอบสนองความตองการของสังคมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา
1.4) มีโครงการในความรวมมือกับตางประเทศหลายโครงการ
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1.5) มีเครือขายที่ประชุมคณบดีศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ซึ่งเหนียวแนนและเปนแกนหลักในการสราง
ความรวมมือเชิงนโยบาย

1.6) มีเครือขายความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับหนวยงานทางการศึกษาในภูมิภาค
1.7) มีอาจารยและบุคลากร มีคุณวุฒิและความรูความสามารถหลากหลาย และมีความต้ังใจในการ

ปฏิบัติงาน
1.8) มีภูมิหลังที่ยาวนานทําใหเปนที่เช่ือถือของสังคม เปนคณะที่ผลิตครูระดับปริญญาเปนแหงแรกใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต ป พ.ศ. 2511 ซึ่งไดรับการยอมรับเปนอยางดี
2) จุดออน

2.1) มีอาจารยไมเพียงพอ จึงทําใหสัดสวนอาจารยนิสิต : สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
2.2) จํานวนอาจารยที่ทําผลงานวิชาการมีจํานวนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับอาจารยทั้งหมด
2.3) ผลงานวิจัยของอาจารยยังมีนอยและยังไมสามารถนําไปไชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
2.4) การดําเนินงานยังไมเปนไปตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว
2.5) อาคาร สถานที่และอุปกรณอํานวยความสะดวกดานการเรียนการสอนมีอายุการใชงานมากและ

มีสภาพชํารุด เน่ืองจากมีขอจํากัดดานงบประมาณในการจัดหามาทดแทน
2.6) การจัดการความรูและการเรียนรูระหวางกันของบุคลากรมีนอย
2.7) การประชาสัมพันธและการประสานสัมพันธกับศิษยเกายังไมทั่วถึง
 2.8) สื่ออุปกรณประจําหองเรียนหรือหองปฏิบัติการตางๆ  ยังไมเพียงพอมีสภาพที่ชํารุด และเกา

ลาสมัย
3) โอกาส

3.1) มีที่ต้ังทางภูมิศาสตรอยูศูนยกลางภาคอีสาน และต้ังอยูในเมือง ทําใหสะดวกในการเดินทางมา
ศึกษาเลาเรียน หรือมาติดตอราชการของบุคคลตางๆ

3.2) จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดขนาดเล็ก มีคาครองชีพตํ่ากวาจังหวัดใหญ ๆ เปนโอกาสสงเสริม
ใหผูเรียนไดเขาศึกษาในอัตราที่ประหยัดกวา

3.3) รัฐบาลมีนโยบายที่ใหความสําคัญกับการศึกษาและการผลิตครู จึงเปนโอกาสที่จะขอรับการ
สนับสนุนในโครงการตาง ๆ ที่สอดรับกันนโยบายของรัฐบาล

3.4) ความเจริญทางเทคโนโลยีเปนโอกาสที่คณะฯ สามารถ นําไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและการประชาสัมพันธที่รวดเร็วกวางไกลย่ิงข้ึน

3.5) มีประชากรที่อยูในวัยศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเพิ่มข้ึนทุกป จึงเพิ่มโอกาสที่จะมีผูสมัครเขาเรียน
ในคณะศึกษาศาสตรเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ
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3.6) หนวยงานทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศใหความสนใจและใหความสําคัญกับการสราง
ความรวมมือ จึงเปนโอกาสอันดีที่จะขยายโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของคณะใหเจริญกาวหนา
และเปนเครือขายที่เขมแข็งในอนาคต

3.7) นโยบายการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศสงผลใหคณะฯ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับและจัดโครงการบริการวิชาการไดอยางหลากหลายและกวางขวาง

3.8) ไดรับการสนับสนุนดานนโยบายมหาวิทยาลัย การปฏิรูปการศึกษาที่เปนวาระแหงชาติ ทําให
บุคลากรทางการศึกษามีความตองการพัฒนาตนเองมากข้ึน

3.9) รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปดโอกาส
ใหคณะศึกษาศาสตรเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน

4) ภาวะคุกคาม
4.1) มีสถาบันการศึกษาอ่ืนเกิดข้ึนมากมายทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศทําให

ผูเรียนมีทางเลือกในการศึกษาตอมากข้ึน
4.2) นโยบายการเปดเสรีทางการศึกษาสงผลใหสถาบันการศึกษาจากตางประเทศขยายตัวเขามาจัดการ

จัดการศึกษาในประเทศ
4.3) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยนอยลง
4.4) ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในทัศนะของสังคม ยังถือวาเปนสถาบันใหม และไมเปนที่เช่ือม่ัน

หรือผูกพันในวงกวาง ทําใหตนทุนการสรางภาพลักษณของคณะสูงกวามหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงมายาวนาน
4.5) มีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายของรัฐหลายประการที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของคณะ เชน

มาตรการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการศึกษาของ สกอ. และมาตรการจัดการศึกษาในที่ต้ังและ
นอกที่ต้ังแบบ 50/50 เปนตน
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บทที่ 2
แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2554 - 2563

ปรัชญา : การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม

วิสัยทัศน :
คณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศดานการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ มุงผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพเขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2563

พันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ  ทักษะชีวิต คุณธรรม  และจริยธรรม  ดําเนินการวิจัย

เพื่อสรางองคความรูและพัฒนาการศึกษา  สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ

ประเด็นกลยุทธ :
เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ  ดังน้ี
1. จัดการศึกษา สงเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อใหการผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษยเปนที่ยอมรับของ

สังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน และการเผยแพรในระดับนานาชาติ
3. กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคคล องคกร และ

ชุมชนอยางตอเน่ือง และย่ังยืน สามารถพึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพื่อมุงสูการพัฒนาองคความรู

ดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
5. จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมีประสิทธิภาพ
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ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังน้ี
1. การผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตสาขาดานการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
2. การวิจัย ใหการสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรในคณะไดมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการดาน

การศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวของ
3. การบริการวิชาการแกสังคม ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ทั่วไป
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อรักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนสากลและมี

ประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของบุคลากร

เปาประสงค :
1. มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาที่เขมแข็ง ผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของประเทศ
2. มีทีมบุคลากรที่เขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
3. มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีสําหรับการจัดการเรียนรู และวางระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล มีความคลองตัวและโปรงใส
5. สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหมที่หลากหลาย และวิจัยที่สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

เพื่อนําไปสูความสามารถเชิงการแขงขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพรผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสูสากล
6. สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน และการพัฒนาประเทศ
7. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองใหไดรับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน
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เปาประสงคที่ 1  : มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเกาที่เขมแข็ง ผลิตและเรงรัดพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ

กลยุทธที่ 1 ดําเนินการพัฒนานิสิตโดยใชหลักการเรียนรูที่เนนการวิจัยเปนฐาน
เปาหมาย
1.1.1 ดําเนินการทบทวน ปรับปรุง และ/หรือยกเลิกหลักสูตรเดิม ใหแลวเสร็จภายในป 2554
1.1.2 เปดสาขาวิชาใหมใหสอดคลองกับความตองการของสังคมไดอยางนอย 4 สาขาวิชา

ในป 2554
1.1.3 มีอัตราการออกกลางคันของนิสิตไมเกินรอยละ 5 ของนิสิตทั้งหมด ในป 2554
1.1.4 อัตราการมีงานทําของบัณฑิตและศึกษาตอ ไมตํ่ากวารอยละ 85 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในป

2554
1.1.5 สัดสวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ไมนอยกวา รอยละ 60 ของนิสิตทั้งหมด ในป 2556
1.1.6 ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักการเรียนรูที่เนนการวิจัยเปนฐาน ภายในป

2556

กลยุทธที่ 2 สงเสริมกิจกรรมและแหลงเรียนรูสําหรับการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับ
นิสิตอยางตอเน่ือง

เปาหมาย
1.2.1 มีนิสิตที่เปนชาวตางประเทศเขาศึกษาเพิ่มข้ึนจากเดิมไมนอยกวารอยละ 20 ของแตละป
1.2.2 มีระบบการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐานระดับสากล
1.2.3 มีอาจารยชาวตางประเทศรวมสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  อยางนอยภาคเรียนละ

3 รายวิชา
1.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมหลักสูตรในตางประเทศ สาขาวิชาละ 1 คร้ัง ตอป
1.2.5 มีนิสิตไปฝกประสบการณที่ตางประเทศอยางนอยปละ 5 คน

กลยุทธที่ 3 สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางศิษยปจจุบันและศิษยเกา
เปาหมาย
1.3.1 มีการจัดต้ังสมาคมศิษยเกาเพื่อสรางเครือขายความสัมพันธระหวางคณะและศิษยเกา
1.3.2 มีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาของคณะ และจัดทําวารสารศิษยเกาของคณะ ปละ 2 ฉบับ
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กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เพียงพอสําหรับนิสิต
เปาหมาย
1.4.1. จัดใหมีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอจํานวนนิสิต ในปการศึกษา 2555
1.4.2 มีการจัดต้ังศูนยแหงการเรียนรูของคณะศึกษาศาสตร ในปการศึกษา 2555

เปาประสงคที่ 2  : มีทีมบุคลากรที่เขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาฐานขอมูลเพื่อเปนแหลงเผยแพรขอมูลความเช่ียวชาญของบุคลากร ที่ตอเน่ืองและ
เปนปจจุบัน

เปาหมาย
1.1.1 มีระบบฐานขอมูลของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร ภายในปงบประมาณ 2554
1.1.2 มีผูรับผิดชอบในการปอนขอมูลบุคลากรอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน

กลยุทธที่ 2 พัฒนาทักษะการวิจัยใหกับบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรใชกระบวนการเรียนรูโดยมี
วิจัยเปนฐานสําหรับการจัดการเรียนการสอน

เปาหมาย
2.2.1 คณะสงเสริมใหทุนในการทําวิจัยสําหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุนละไมตํ่า

กวา 10,000 บาท ในปงบประมาณ 2554
2.2.2 มีการจัดฝกอบรมบุคลากรดานการวิอัย ยางนอยปละ 1 คร้ัง

กลยุทธที่ 3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร และสงเสริมใหมีโครงการแลกเปล่ียน
อาจารยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ และขยายเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการของบุคลากรในระดับ
นานาชาติมากข้ึน

เปาหมาย
2.3.1 จัดใหมีการอบรมทักษะทางดานภาษาใหกับบุคลากร อยางนอยปละ 1 คร้ัง
2.3.2 จัดใหมีเวทีการเผยแพรผลงานทางวิชาการของบุคลากรทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อยางนอย

ป 2 คร้ัง
2.3.3 จัดใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางบุคลากรกับชาวตางประเทศ อยางนอยปละ 1 คร้ัง
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กลยุทธที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรูของบุคลากร และขององคกร
เปาหมาย
2.4.1 จัดโครงการการจัดการความรู (KM) ของบุคลากรในองคกร อยางนอยปละ 1 คร้ัง
2.4.2 พัฒนาการจัดการความรู (KM) ขององคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)ในป พ.ศ. 2563

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบสวัสดิการและสรางความม่ันคงในการทํางานใหกับบุคลากร
เปาหมาย
2.5.1 จัดใหมีกองทุนชวยเหลือสําหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร ภายในป พ.ศ. 2563
2.5.2 จัดสรรอัตราพนักงานใหกับลูกจางช่ัวคราวอยางนอย ปละ 1 อัตรา

กลยุทธที่ 6 สงเสริมใหแตละภาควิชามีศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ เพื่อรองรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่สามารถตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติไดอยางตอเน่ืองทุกป

เปาหมาย
2.6.1 มีศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ เพื่อรองรับการตีพิมพผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย อยาง

นอย 5 ศูนย ภายในป พ.ศ. 2555
2.6.2 มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ อยางนอยปละ 1 คร้ัง
2.6.3 สัดสวนอาจารยที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการอ่ืน ไดรับการตีพิมพ ไมนอยกวา รอยละ 40

ภายในป 2556

กลยุทธที่ 7 พัฒนาและยกระดับวารสารวิชาการของคณะใหเขาสูฐานขอมูลในระดับนานาชาติ
เปาหมาย
2.7.1 มีวารสารระดับนานาชาติ ที่รองรับการตีพิมพผลงาน ตีพิมพอยางนอย ปละ 1 ฉบับ
2.7.2 วารสารของคณะศึกษาศาสตร ไดเขาสูฐานขอมูลในระดับนานาชาติ ภายในป พ.ศ. 2555
2.7.3 มีงานวิจัยที่รวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศ ปละไมนอยกวา 1 เร่ือง

กลยุทธที่ 8 สงเสริมการประชุมวิชาการและการฝกอบรมในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาใหอยู
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

เปาหมาย
2.8.1 จัดใหมีเวทีประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อยางนอยปละ 1 คร้ัง
2.8.2 จัดสงบุคลากร และนักวิจัยเขารวมฝกอบรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตอปอยางนอยรอยละ
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75 ของบุคลากรทั้งหมด
2.8.3 มีอาจารยที่เผยแพรงานวิจัย  ผลงานวิชาการในประเทศ หรือตางประเทศ หรือนานาชาติ

ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด อยางนอยรอยละ 10

เปาประสงคที่ 3  : มีหลักสูตรที่เขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน TQF และเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน AUNQA
ทุกหลักสูตร

เปาหมาย
3.1.1 มีหลักสูตรที่ปรับปรุงใหไดตามมาตรฐาน TQF และเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน AUNQA ทุก

หลักสูตร ภายในปการศึกษา 2556

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ e-learning ทุกหลักสูตรใหเปนแหลงเรียนรูหลากหลาย นิสิต สามารถเขา
ศึกษาเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา

เปาหมาย
3.2.1 มีระบบ e – learning เพือ่การเรียนการสอนใหครบทุกหลักสูตร ภายในปการศึกษา 2554
3.2.2 มีบทเรียนเครือขายที่สามารถสืบคนในระบบฐานขอมูลของคณะไดทุกหลักสูตร ภายในป

การศึกษา 2556

เปาประสงคที่ 4 : มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีสําหรับการจัดการเรียนรู และวางระบบบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคลองตัวและโปรงใส

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศูนยบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตและศิษยเกา (Student Centre) เพื่อรองรับ
ความตองการที่หลากหลายของนิสิต

เปาหมาย
4.1.1 มีศูนยบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตและศิษยเกา (Student Centre) ภายในป พ.ศ. 2555

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนานิสิตที่ครอบคลุมในแตละสาขาวิชา
เปาหมาย
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4.2.1 มีการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึน ปละ 50 เคร่ือง ภายในป 2554
4.2.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนเรียนรูดวยตนเองทุกรายวิชา
4.2.3 มีหองเรียนที่เปนหองเรียนระบบมัลติมีเดียทุกหอง ภายในป 2556

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอความตองการเรียนรูของนิสิต
และมีบรรยากาศทางวิชาการ

เปาหมาย
4.3.1 มีการปรับปรุงหองเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ ของคณะศึกษาศาสตรที่เอ้ืออํานวยตอ

บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนใหเสร็จภายในป 2555
4.3.2 มีการจัดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพของคณะ  ภายในป

2555

กลยุทธที่ 4 จัดใหมีสถานที่สาธารณะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันของนิสิตและบุคลากร เพื่อใหเกิด
ความผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน

เปาหมาย
4.4.1 มีสถานที่สาธารณะสําหรับการทํากิจกรรมรวมกันของนิสิตและบุคลากร ใหแลวเสร็จภายในป

พ.ศ. 2555
4.4.2 มีโครงการเพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวางบุคลากรกับนิสิต อยางนอยปละ 1 โครงการ

กลยุทธที่ 5 ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมี
คุณภาพ

เปาหมาย
4.5.1 มีโครงสรางองคกรและระบบการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร ที่ไดมาตรฐานและมี

คุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ ภายในป 2556
4.5.2 มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของผูปฏิบัติและผูมีสวนไดสวนเสียทุกหนวยงานทุกป
4.5.3 มีงานวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการอยางนอยปละ 2 เร่ือง
4.5.4 มีระบบการประชาสัมพันธระบบการบริหารงานของคณะและขอมูลสนับสนุนดานตางๆ

ที่เปนประโยชนอยางตอเน่ืองทั้งทางดานเอกสาร  สื่อมวลชน  และทางระบบเครือขายภายในป 2553
4.5.5 มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับ  มีการประเมิน
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การปฏิบัติ และมีการใหรางวัลความสําเร็จของผลการปฏิบัติงาน  ทุกระดับ ทุกปๆละ 2 คร้ัง  ภายในป
2553

4.5.6 มีระบบบริหารกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได

เปาประสงคที่ 5  : สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหมที่หลากหลาย และวิจัยที่สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน เพื่อนําไปสูความสามารถเชิงการแขงขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพรผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการ
สูสากล

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อบริการวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษา
เปาหมาย
5.1.1 มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อบริการวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษา
5.1.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานภายนอก อยางนอยเพิ่มข้ึนปละ 1

โครงการ

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบริการวิชาการแกหนวยงานทาง
การศึกษาและชุมชน

เปาหมาย
5.2.1 มีโครงการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบริการวิชาการรวมกับหนวยงานทางการศึกษา

และชุมชน อยางนอย ปละ 1 โครงการ

กลยุทธที่ 3 วิจัยและพัฒนา อนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เปาหมาย
5.3.1 มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาองคความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม อยางนอยปละ 1 เร่ือง
5.3.2 มีโครงการเก่ียวกับการพัฒนา  สงเสริม อนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติ อยางนอย

ปละ 3 โครงการ
5.3.3 มีการผลิตสื่อเพื่อเผยแพรงานวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ อยางนอยปละ

1 เร่ือง

กลยุทธที่ 4 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย กับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ
เปาหมาย
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5.4.1 มีงานวิจัยที่รวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศ ปละไมนอยกวา 1 เร่ือง
5.4.2 มีงานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก เชน หนวยงานทางการศึกษาหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ปละไมนอยกวา 3 เร่ือง
5.4.3 มีโครงการเสริมสรางศักยภาพการเปนแมขายงานวิจัย รามกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไม

นอยกวา 5 เครือขาย ภายในป 2554

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของคณะ

เปาหมาย
5.5.1 มีฐานขอมูลเพื่อการวิจัยสถาบันที่ทันสมัย ภายในป 2554
5.5.2 มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) หรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ไมนอยกวา

รอยละ 20 ตออาจารยประจํา
5.5.3 มีฐานขอมูลงานวิจัยอยูในฐานสากลที่ไดรับการยอมรับ ไมนอยกวารอยละ 10 ตออาจารยประจํา

กลยุทธที่ 6 สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหมีการวิจัยอยางตอเน่ือง
เปาหมาย
5.6.1 มีงบประมาณเงินรายไดหรือรายไดอ่ืนเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร ไมตํ่า

กวารอยละ 5 ตอป ภายในป 2554
5.6.2 มีรายไดจากแหลงทุนวิจัยภายนอก เขากองทุนสนับสนุนการวิจัยไมนอยกวารอยละ 10 ของ

งบประมาณแตละโครงการ

กลยุทธที่ 7 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เขาสูสากล
เปาหมาย
5.7.1 มีงานวิจัยระดับบัณฑิตที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ

หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติได รอยละ 100
5.7.2 มีงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางองคความรูใหม สามารถนําไปแกไขปญหาหรือสนับสนุน

สังคมไดไมนอยกวา รอยละ 80 ของงานวิจัยในแตละป

กลยุทธที่ 8  สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาความเปนเลิศ ใหมีความเขมแข็งและ
สามารถตีพิมพบทความการวิจัยระดับนานาชาติ
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เปาหมาย
5.8.1 มีศูนยการวิจัยเฉพาะทาง (Center of Excellence) ของคณะศึกษาศาสตร ภายในป 2554

เปาประสงคที่ 6  : สงเสริมการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน และการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคลินิกทางวิชาการของคณะในสาขาวิชาตางๆ มีสวนรวมเพื่อบริการวิชาการตามความ
ตองการของชุมชน

เปาหมาย
6.1.1 มีโครงการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน  อยางนอยปละ 5 โครงการ

กลยุทธที่ 2 ดําเนินการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะศึกษาศาสตร
เปาหมาย
6.2.1 มีหนวยงานใหคําปรึกษาทางวิชาการแกบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะศึกษาศาสตร

อยางนอย 5 หนวยงาน
6.2.2 มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ไดอยางนอย 5 หลักสูตร

ภายในป 2554

กลยุทธที่ 3 พัฒนาเครือขายความรวมมือและบริการวิชาการ
เปาหมาย
6.3.1 มีโครงการและกิจกรรมความรวมมือกับหนวยงานตางๆ อยางนอย 10 โครงการ ภายในป 2556

กลยุทธที่ 4 พัฒนาเครือขายทางวิชาการสําหรับศิษยเกาใหมีความเขมแข็งตอการพัฒนางานดานการศึกษา
เปาหมาย
6.4.1 จัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปล่ียนความรูของศิษยเกาในดานการจัดการศึกษา อยางนอยปละ

1 คร้ัง

เปาประสงคที่ 7  : ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองใหไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน
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กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความเขมแข็งในระดับสาขาวิชา
และสามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ

เปาหมาย
7.1.1 มีโครงการใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมใหแกบุคลากร  ไมนอยกวา 2

โครงการตอป
7.1.2 ทุกหนวยงานในสังกัดคณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในครบถวน  ภายในป

พ.ศ.  2554
7.1.3 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) จากผลการประเมินและมีการดําเนินงาน

ในแตละแผนพัฒนาสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 75
7.1.4 มีระบบประเมินการสอนของอาจารย  ทุกรายวิชาและประเมินผานระบบออนไลนภายในป

พ.ศ.  2554
7.1.5 มีสัดสวนอาจารย ตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ไมเกินสัดสวน 1 : 36
7.1.6 อัตราสวนคุณวุฒิของอาจารย ระหวาง  ป.เอก : โท : ตรี   เปน 80 : 20 : 0 และใหเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการในอัตราสวน  ศ. : รศ. : ผศ. : อ. อยางนอยเทากับ 5 : 40 : 40  : 15

กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหมีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน
ภายในคณะ

เปาหมาย
7.2.1 มีหนวยงานในสังกัดคณะที่รับการประเมินคุณภาพภายใน  ที่มีผลประเมินต้ังแตระดับดี  ไมนอย

กวารอยละ 75 ของหนวยงานทั้งหมด  ภายในป  พ.ศ.  2554 และรอยละ 90 ภายในป  พ.ศ.  2554
7.2.2 คณะศึกษาศาสตรไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และไดรับการรับรองมาตรฐาน
7.2.3 มีงานวิจัยสถาบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพ  อยางนอย 1 เร่ืองตอป
7.2.4 มีฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  พ.ศ.  2554

กลยุทธที่ 3 ดําเนินการตรวจสอบผลการประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ือง
เปาหมาย
7.3.1 มีการเผยแพรขอมูลในแตละตัวบงช้ี  ผานระบบออนไลน  ภายในป  พ.ศ.  2554
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7.3.2 มีเอกสารการประกันคุณภาพเผยแพรแกหนวยงานภายในคณะและภายนอกคณะอยางตอเน่ือง

ตาราง 1 : มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถึง พ.ศ. 2563

เปาประสงค กลยุทธ ผูรับผิดชอบ
1. เปาประสงคที่ 1

2. เปาประสงคที่ 2

3. เปาประสงคที่ 3
4. เปาประสงคที่ 4

5. เปาประสงคที่ 5
6. เปาประสงคที่ 6
7. เปาประสงคที่ 7

กลยุทธที่ 1 และ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4
กลยุทธที่ 1, 3 และ 5
กลยุทธที่ 2,4,6,7 และ 8
กลยุทธที่ 1 – 2
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3 และ 5
กลยุทธที่ 4
กลยุทธที่ 1 -  8
กลยุทธที่ 1 – 4
กลยุทธที่ 1 – 3

ฝายวิชาการและจัดการศึกษานอกที่ต้ัง
ฝายบริการวิชาการและศิษยเกาสัมพันธ
ฝายวิชาการและจัดการศึกษานอกที่ต้ัง
ฝายบริหาร
ฝายวิจัยและพัฒนาเครือขายวิชาการ
ฝายวิชาการและจัดการศึกษานอกที่ต้ัง
ฝายบริการวิชาและศิษยเกาสัมพันธ
ฝายวิชาการและจัดการศึกษานอกที่ต้ัง
ฝายบริหาร
ฝายกิจการนิสิต
ฝายวิจัยและพัฒนาเครือขายวิชาการ
ฝายบริการวิชาและศิษยเกาสัมพันธ
ฝายบริหาร
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ภาคผนวก
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Year 2020
Goal Leader: International/ ASIAN/ Indochina Education Host

Students
( Entry to ASIAN)

Research Teacher Development

Year 2015
Goal Leader: National/ Educational Education Host

National Education
Systems Development

Teacher Development Research-Based
Curriculum

Community Learning
(KM)

Year 2010
Faculty Enhancement

Goal

Strong Students &
Alumni

นิสิต และศิษยเกาที่
เขมแข็ง

Strong Staffs
มีบุคลากรที่เขมแข็ง

Strong Curriculum
มีหลักสูตรที่เขมแข็ง

Well Infrastructures and
Systems

โครงสรางพื้นฐานท่ีดี

RBL Eng.
Skill

s

Act
ivit
ies

Data
base
(Res.

Experti
se)

RBL/
Res.

Skills

Publi-
cations

Student
Centre

IT Building/E
nvi.

Stra-tegies

IT/ Learning
Resources

Job Safety KM

TQF/
AUNQA

   e-
Learning

Public
Zone

Management
Systems Dev.

Pro-jects -Eng. Skills Curr.
-Alumni Relation
-Dev. Of Student
selection
Criteria/system
-Student activities
for academic

-Oversea Staff/Student
Exchange
-Scholarship for Foreigner
advisors
-Faculty’s Award
(Research/Staff)
-Centre of Excellence in
each department/Curr.
-Ethics for staff

- Curriculum
Evaluation
- Benchmarking

-Facility Maintenances
-Save Energy & Recycle
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skills
-Sch. & Mentors
development for
practicum

-Job Safety and Incentive
-Staff Empowerment

Goal

Strong Students &
Alumni

นิสิต และศิษยเกาที่
เขมแข็ง

Strong Staffs
มีบุคลากรที่เขมแข็ง

Strong Curriculum
มีหลักสูตรที่เขมแข็ง

Well Infrastructures and
Systems

โครงสรางพื้นฐานท่ีดี

Host -ฝายวิชาการ
-ฝายพัฒนานิสิต
-ฝายศิษยเกาสัมพันธ

- ฝายบริหาร
- ฝายวิจัย

- ฝายวิชาการ
- ภาควิชา

- ฝายบริหาร
- ฝายพัฒนาบุคลากร


