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สารคณบดี 
	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคณะที่จัดการ

เรียนการสอนภายใต้	 ปรัชญา	 :	 การศึกษา	 คือ	 ความเจริญงอกงาม	 โดย	

มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาใน

ระดับประเทศและภูมิภาค	

	 รายงานประจำปี	พ.ศ.	2555	ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน	

ระหว่าง	เดือนตุลาคม	2554	-	เดือนกันยายน	2555	แสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนาคณะในด้านผลิตบัณฑิต	 ด้านการวิจัย	 ด้านบริการวิชาการสู่สังคม	

ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านบริหารจัดการ	 ที่จะนำไปสู่การประกันคุณภาพ	

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 เป็นแนวทางในการพัฒนา 

และปรับปรุงการบริการจัดการ	การดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์	ในอนาคต 

ต่อไป	

	 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยดำเนินการให้รายงานประจำปีนี้	สำเร็จเป็น 

รูปเล่มด้วยดี	โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์	สำหรับหน่วยงานอื่นและผู้สนใจ

ได้อย่างยิ่ง	

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์	ดร.ประวิต	เอราวรรณ์)	

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
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ประวัติความเป็นมา 
 

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคณะที่กล่าวได้ว่ามีรากฐานการกำเนิดมาพร้อมกับการกำเนิด 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 มหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2511	 เพราะวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ได้ก่อตั้งขึ้นมา	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ออกไปเป็นครูตามโรงเรียนโดยทั่วไปในแถบพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	

	 วันที่	 29	มิถุนายน	2517	 วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม	 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม	โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น	4	คณะ	ได้แก่		คณะศึกษาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	

และคณะสังคมศาสตร์		ทำให้คณะศึกษาศาสตร์		แบ่งหน่วยงาน	ออกมาอย่างเด่นชัด	แต่การเป็นคณะก็ยังไม่ได้เป็น

อย่างเอกเทศโดยสมบูรณ์	 เพราะเป็นเพียงวิทยาเขตของคณะศึกษาศาสตร์	 ที่ตั้งอยู่	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประสานมิตร	และผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	วิทยาเขตมหาสารคาม	มีจำนวน	6	คน	ดังนี้	

	 1.	 รองศาสตราจารย์สมบัติ		มหารศ			 ระหว่าง		พ.ศ.		2517	–	2522	

	 2.	 อาจารย์	ดร.ถวิล		ลดาวัลย์	 ระหว่าง		พ.ศ.		2522	–	2526	

	 3.	 อาจารย์ประพัทธ์		ชัยเจริญ	 ระหว่าง		พ.ศ.		2526	–	2528	

	 4.	 รองศาสตราจารย์จตุพร		เพ็งชัย	 ระหว่าง		พ.ศ.		2528	–	2532	

	 5.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เผชิญ		กิจระการ	 ระหว่าง		พ.ศ.		2532	–	2536	

	 6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยยศ		เรืองสุวรรณ	 ระหว่าง		พ.ศ.		2536	–	2537	
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	 วันที่	9	ธันวาคม	2537	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โดยแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ถูกยกฐานะเป็น	 “คณะ”	 อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับคณะต่างๆ	

ในมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	โดยมีคณบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน		เรียงลำดับการดำรงตำแหน่ง	ดังนี้	

	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิศมัย		ศรีอำไพ	 ระหว่าง				พ.ศ.	2537	–	2542	

	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประสิทธิ์		นิ่มจินดา	 ระหว่าง				พ.ศ.	2542	–	2545	

	 3.	 รองศาสตราจารย์		ดร.ประสาท		อิศรปรีดา	 ระหว่าง				พ.ศ.	2545	–	2549	

	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประวิต		เอราวรรณ์	 ระหว่าง				พ.ศ.	2549	–	ปัจจุบัน	
 

ปรัชญา 
 

	 การศึกษา	คือ	ความเจริญงอกงาม	

 

วิสัยทัศน์ 
 

	 คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ	และนานาชาติ	มุ่งผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน	ภายในปี	พ.ศ.	2563		

 

พันธกิจ 
 

	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 ทั้งทางวิชาการ	 วิชาชีพ	 ทักษะชีวิต	 คุณธรรม	 และจริยธรรม	 ดำเนินการวิจัย		 

เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา	 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม	 และ

อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ	เพื่อความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ	

 

ประเด็นกลยุทธ์ 
 

	 เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		 

จึงกำหนดประเด็นกลยุทธ์	ดังนี้	

	 1.	 จัดการศึกษา	 ส่งเสริม	 และพัฒนาวิชาการ	 เพื่อให้การผลิตบัณฑิตและพัฒนามนุษย์เป็นที่ยอมรับของ	 

	 	 สังคม	มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ	

	 2.	 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	การพัฒนาภูมิปัญญา	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	 

	 	 และสังคม	ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน	และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	

	 3.	 กระจายการให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล	 องค์กร	 และชุมชน	 

	 	 อย่างต่อเนื่อง	และยั่งยืน	สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 4.	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้		 

	 	 ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ	

	 5.	 จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นสากลและมีประสิทธิภาพ			
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ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีภารกิจหลัก	ดังนี้	

	 1.	 การผลิตบัณฑิต	ผลิตบัณฑิตสาขาด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	ระดับ   

	 	 ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	

		 2.	 การวิจัย	 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการศึกษา		 

	 	 และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	

	 3.	 การบริการวิชาการแก่สังคม	ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	และหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั่วไป	

	 4.	 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขนบ		 

	 	 ธรรมเนียมประเพณี	เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		

	 5.	 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	 จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นสากลและมีประสิทธิภาพ		 

  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร	

 

เป้าประสงค์ 
 

	 1.	 มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง	 ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง	 

	 	 กับความต้องการของประเทศ	

	 2.	 มีทีมบุคลากรที่เข้มแข็ง	พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	

	 3.	 มีหลักสูตรที่เข้มแข็ง	 สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ		 

  อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 4.	 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการจัดการเรียนรู้	และวางระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล		 

  มีความคล่องตัวและโปร่งใส	

	 5.	 ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย	และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	เพื่อนำไป	 

	 	 สู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน	ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่สากล	

	 6.	 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	และการพัฒนาประเทศ	

	 7.	 ดำเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการรับรอง	 

	 	 มาตรฐานคุณภาพ		รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน	



MAHASARAKHAM UN IVERS ITY

รายงานปร ะจำปี  2555 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม 9

Annual Report 2012 Faculty Of Education
hpp ://www .edu .msu .ac . th 

 

โครงสร้างองค์กร

คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชา

การบริหารการศึกษา

ภาควิชา

หลักสูตรและการสอน

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และการกีฬา
สำนักงานเลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชา

จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว

ภาควิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชา

วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โครงสร้างการบริหาร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	

ประจำคณะศึกษาศาสตร์	

คณะกรรมการ	

ประจำคณะศึกษาศาสตร์	

หัวหน้าภาควิชา	

จิตวิทยาการศึกษา	

และการแนะแนว	

หัวหน้าภาควิชา	

เทคโนโลยีและสื่อสาร	

การศึกษา	

หัวหน้าภาควิชา	

วิจัยและ	

พัฒนาการศึกษา	

หัวหน้าภาควิชา	

หลักสูตร	

และการสอน	

หัวหน้าภาควิชา	

วิทยาศาสตร์	

สุขภาพและการกีฬา	

หัวหน้าภาควิชา	
การบริหารการศึกษา	

รองคณบดี	

ฝ่ายบริหาร	

รองคณบดี	

ฝ่ายบริหารวิชาการและ

จัดการศึกษานอกที่ตั้ง	

หัวหน้าสำนักงาน

เลขานุการ	

คณะศึกษาศาสตร์	

รองคณบดี	

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์	

รองคณบดี	

ฝ่ายแผนวิจัย	

และประกันคุณภาพ	

รองคณบดี	

ฝ่ายพัฒนานิสิต	

และอาคารสถานที่	
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ 

	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 	

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์    

	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง  

	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษานอกที่ตั้ง	

4. อาจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน 

 รองคณบดีฝ่ายแผน	วิจัยและประกันคุณภาพ	

5. รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์  จันฤาไชย 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาคารสถานที่	

6. อาจารย์ ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์  

	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและศิษย์เก่าสัมพันธ์	

7. อาจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล  

	 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	

8. อาจารย์ ดร.อารยา  ปิยะกุล 

	 หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	

9. อาจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท ์

	 หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา	

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช  ศรีสะอาด 

	 หัวหน้าภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา	

11. อาจารย์ ดร.สมทรง สิทธิ 

 หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	

12. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 

 หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	

13. รองศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์  รักวิจิตรกุล  

	 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ	

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม   

	 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ	

15. นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม 

 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์	

คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
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ทีมผู้บริหาร

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

อาจารย์ ดร.มนตรี  วงษ์สะพาน 

รองคณบดีฝ่ายแผน	

วิจัยและประกันคุณภาพ	

ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์	

รศ.ศิริศักดิ์  จันฤาไชย 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต	

และอาคารสถานที่	

ผศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	

และจัดการศึกษานอกที่ตั้ง	
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ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.มานิตย์  อาษานอก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	

อาจารย์ ดร.จิระพร  ชะโน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	

อาจารย์ ดร.ประสง สายหงส์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

อาจารย์ ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต	
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ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

1 

3 

5 

7 

9 

2 

4 

6 

8 

 1. อาจารย์ ดร.สมทรง  สิทธิ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 หัวหน้าภาควิชา	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ศษ.ด.	(หลักสูตรและการสอน)	
 
 2. ผศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง 

	 	ตำแหน่ง	 :	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษา	 
	 		 	 นอกที่ตั้ง	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)	
 
 3. อาจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน 

	 	ตำแหน่ง	 :	 รองคณบดีฝ่ายแผน	วิจัยและประกันคุณภาพ 
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)	
 
 4. อาจารย์ ดร.จิระพร  ชะโน 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)	
 
 5. อาจารย์ ดร.ประสงค์  สายหงส ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ph.D.	 (Early	 Intervention/Early	Childhood   
	 		 	 Special	Education)	 		 	
 
 6. รศ.ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ed.D.	(Secondary	Education)	
 
  7. ผศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)	
 
 8. ผศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม 

	 	ตำแหน่ง	 :	 รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(วิทยาศาสตร์ศึกษา)	
 
 9. ผศ.ดร.เดชา จันทคัต 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ed.D.	(Doctor	of	Education	in	Industrial		 
    Education	Management)	
  



MAHASARAKHAM UN IVERS ITY

รายงานปร ะจำปี  2555 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม14

Annual Report 2012 Faculty Of Education
hpp ://www .edu .msu .ac . th 

11 

13 

15 

17 

19 

12 

14 

16 

18 

10 

10. ผศ.วีณา  ประชากูล 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(ปฐมวัย)	
  

11. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์  สอนสุภาพ 

	 	ตำแหน่ง		 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา		:	 Ph.D	(Philosophy)การสอนวิทยาศาสตร์ 
 
 12. อาจารย์ศรีกัญภัสสร์  รังษีบวรกุล 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ม.	(การศึกษาปฐมวัย)	
 
  13. อาจารย์สุดาเรศ  ศิริสิทธิ์ธนภาค 

	 	ตำแหน่ง		 :	อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ม.	(การศึกษาปฐมวัย)	
 

 14. อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ โคจร 

	 	ตำแหน่ง		 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(วิทยาศาสตร์การศึกษา)	
 
	 15.	อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์	ไมตระรัตน์	
	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	(สังคมศึกษา)		
 
 16. อาจารย์กนกนภา  เอราวรรณ 

	 	ตำแหน่ง		 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	
	 		 	 (การสอนคณิตศาสตร์)	
 
 17. อาจารย์อารีย์รัตน์  โนนสุวรรณ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(ภาษาไทย)	
 
 18. อาจารย์สุขิริน  อามาตย์บัณฑิต 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(การศึกษาพิเศษ)	
	 		 	 (ลาศึกษาต่อ)	
 
 19. อาจารย์ ปริญดา  ยะวงศา 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(การศึกษาพิเศษ)	(เด็กปัญญาเลิศ) 
	 		 	 (ลาศึกษาต่อ)	
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 20. Mr.Jean-Louis CHOPIN 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้เชี่ยวชาญ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Doctor’	sdegree	(Langues,		 

	 		 	 Litteratures	of	societes)	

  

 21. รศ.ดร.พิศมัย  ศรีอำไพ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้เชี่ยวชาญ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ph.D.	(Curriculum	and	Instruction)	

 

 22. รศ.ดร.วิมลรัตน์  สุนทรโรจน ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้เชี่ยวชาญ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ph.D.	(Elementary	Education)	

 

 23. อาจารย์ประภัสนันส์  เพ่งกิจ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ผู้ช่วยสอน	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ม.	(การศึกษาพิเศษ)	

20 
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ภาควิชาบริหารการศึกษา

1 

2 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

9 

 1. อาจารย์ ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 หัวหน้าภาควิชา		

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(การบริหารการศึกษา)	

 

 2. อ.ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(บริหารและพัฒนาการศึกษา)	

 

  3. ผศ.ดร.อำนาจ  ชนะวงศ ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและ		 

	 		 	 ศิษย์เก่าสัมพันธ์	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ศษ.ด.	(การบริหารการศึกษา)	 		

 

 4. อาจารย์ ดร.โกวัฒน์  เทศบุตร 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ed.D.	(Educational	Administration)	

   

 5. ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร		

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(การบริหารการศึกษา)	 		

 

 6. อาจารย์ ดร.สุรเชต  น้อยฤทธิ ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(บริหารและพัฒนาการศึกษา)	

 

 7. รศ.ดร.ฉลาด  จันทรสมบัติ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย	 

	 		 	 วิชาการ	(ลาออกวันที่	5	เม.ย.	55)	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(บริหารและพัฒนาการศึกษา)	

 

 8. ผศ.ดร.ธรินธร  นามวรรณ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ศษ.ด.	(การบริหารการศึกษา	

 

 9. ผศ.ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(การบริหารการศึกษา)	
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 10. รศ.ดร.นารีรัตน์  รักวิจิตรกุล 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ed.D.	(Adult	Education)	

 

 11. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์   

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ		

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	

 

 12. อาจารย์ ดร.ธัชชัย  จิตรนันท ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ด.	(อุดมศึกษา)	
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 1. อาจารย์ก่อเกียรติ  ขวัญสกุล 

	 	ตำแหน่ง	 :	 หัวหน้าภาควิชา	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ม.	(เทคโนโลยีการศึกษา)	

 

 2. รศ.ดร.ไชยยศ  เรืองสุวรรณ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้เชี่ยวชาญ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ed.D.	(Curriculum	and	Instruction)				

 

 3. ผศ.ดร.สังคม  ภูมิพันธุ ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้เชี่ยวชาญ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ph.D.	(Industrial	Education)	

 

 4. ผศ.ดร.เผชิญ  กิจระการ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ		

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ph.D.	(Educational	Media)	 		 	

 

 5. รศ.ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(เทคโนโลยีการศึกษา)	

 

 6. อาจารย์ ดร.เหมราช  ธนะปัทม ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)				

 

 7. อาจารย์ธนดล  ภูสีฤทธิ ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(เทคโนโลยีการศึกษา)	

   

 8. อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี  

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ด.	(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)				

 

 9. อาจารย์ ดร.มานิตย์  อาษานอก 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปร.ด.	(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)	
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 10. อาจารย์ ดร.ฐาปนี  สีเฉลียว 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ด.	(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)				

  

 11. อาจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปร.ด.	(เทคโนโลยีการศึกษา)	

 

 12. อาจารย์ มาณวิกา กิตติพร 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	

	 		 	 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	 		 	

 

 13. อาจารย์ ชนยุตฏษ์  ช้างเพชร 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้ช่วยสอน	

	 	วุฒิการศึกษา		:	 วท.ม.	(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	

    แขนงวิชาระบบสาร	สนเทศทางการจัดการ) 
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 1. ผศ.ดร.อรนุช  ศรีสะอาด 

	 	ตำแหน่ง	 :	 หัวหน้าภาควิชา	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปร.ด.	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	

 

 2. รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)	

 

 3. รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้เชี่ยวชาญ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)	

 

 4. รศ.สมนึก  ภัททิยธน ี

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(การวัดผลการศึกษา)	

 

 5. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)	

 

 6. อาจารย์ ดร.สุนทรพจน์  ดำรงพานิช 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)				

 

 7. ผศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)	

  

 8. อาจารย์ ดร.วราพร  เอราวรรณ์  

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ด.	(การวัดและประเมินผลการศึกษา)	

 

 9. อาจารย์ ดร.ญาณภัทร  สีหะมงคล 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)	
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 10. ผศ.ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ph.D.(Statistics)	

 

 11. อาจารย์ ดร.ทัศรินทร์  สว่างบุญ  

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา		:	 ค.ด.	(การวัดผลและประเมินผล	 

	 		 	 การศึกษา)	
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 1. อาจารย์ ดร.อารยา  ปิยะกุล 

	 	ตำแหน่ง	 :	 หัวหน้าภาค	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ph.D.	Philosophy(Educational)	

 

 2. ผศ.ดร.พัฒนานุสรณ์   สถาพรวงศ ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ด.	(จิตวิทยาการศึกษา)	

 

 3. อาจารย์ ดร.ภมรพรรณ์  ยุระยาตร ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ด.	จิตวิทยาการให้คำปรึกษา	

 

 4. อาจารย์ ดร.รังสรรค์  โฉมยา  

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 วท.ด	(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 

	 		 	 ประยุกต์)	

    

 5. รศ.ดร.ลักขณา  สริวัฒน ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ph.D.		(Education)	

 

 6. อาจารย์วิชชุลดา  สุวรรณผ ู

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก)		

 

 7. อาจารย์ชนิตา รุ่งเรือง 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 วท.ม.	(สาขาจิตวิทยาคลินิก)	

 

 8. ผศ.เสริมเกียรติ  พรหมผุย 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้เชี่ยวชาญ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(จิตวิทยาพัฒนา)	

 

 9. รศ.จตุพร  เพ็งชัย 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้เชี่ยวชาญ	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(การแนะแนว)	
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 10. อาจารย์ชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้ช่วยสอน	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(จิตวิทยาการแนะแนว)	

 

 11. อาจารย์ศุภชัย  ตู้กลาง 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้ช่วยสอน	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 วท.ม.	(จิตวิทยาคลินิก)	
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 1. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 

	 	ตำแหน่ง	 :	 หัวหน้าภาควิชา	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปร.ด.	(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย	 
	 		 	 และการกีฬา)	
 
 2. รศ.สุรชา  อมรพันธุ ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(พลศึกษา)	
 
 3. รศ.ศิริศักดิ์   จันฤาไชย 

	 	ตำแหน่ง	 :	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาคาร	 
	 		 	 สถานที่	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(พลศึกษา)	
 

 4. อาจารย์ ดร.ดวงไกร  ทวีสุข 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการกีฬา	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 Ph.D.	(Sports	Science)	
 
 5. ผศ.ดร. ไพบูลย์  บุญไชย 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปร.ด.	(ประชากรศึกษา)	
 
 6. รศ.มณเฑียร   พัวไพบูลย์ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(พลศึกษา)	
 
 7. อาจารย์ ดร.นภัสวรรณ  ธนาพงศ์อนันต์ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปร.ด.	(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย	 
	 		 	 และการกีฬา)	
 
 8. อาจารย์ธนารัตน์  ศรีผ่องงาม 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 วท.ม.	กายภาพบำบัด	
 
 9. อาจารย์อาภรณ์  โพธิ์ภา 

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์ประจำ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.ม.	(พลศึกษา)	
	 		 	 (ลาศึกษาต่อ)	
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 10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกนารถ ศรีวรรธนะ  

	 	ตำแหน่ง	 :	 อาจารย์	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	

	 		 	 (ลาศึกษาต่อ)	

 

 11. นางสาววรรณพร สำราญพัฒน์ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 ผู้ช่วยสอน	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 วท.ม.	(กายภาพบำบัด)	
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 1. นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม 

	 	ตำแหน่ง		 :	 ผู้บริหาร	(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ) 

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ศศ.ม.	(ไทยคดีศึกษา	เน้นสังคมศาสตร์)					

 

 2. นางพิกุลศิลป์  งามสูงเนิน 

	 	ตำแหน่ง		 :		นักวิชาการศึกษา	

	 	วุฒิการศึกษา		:		กศ.ม.	(การบริหารการศึกษา)	

   

 3. นายจุล  ใหม่คาม ิ

	 	ตำแหน่ง	 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		

	 	วุฒิการศึกษา	 :		กศ.ม.	(การบริหารการศึกษา)	

 

 4. นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.บ.	(เทคโนโลยีและนวัตกรรม	การศึกษา) 

   

 5. นางสาวจันทรา  เนื่องมหา 

	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการพัสดุ		

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ศศ.บ.	(การจัดการทั่วไป)	

 

 6. นางสาวปนัดดา  พลเสนา 

	 	ตำแหน่ง		 :		บุคลากร	

	 	วุฒิการศึกษา		:		บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	

 

 7. นางพิลาสลักษณ์  ไตรศิริวาณิชย ์

	 	ตำแหน่ง	 :		นักวิชาการเงินและบัญชี	

	 	วุฒิการศึกษา		:		กศ.ม.	(การวัดผลการศึกษา)	

 

 8. นางรุ่งทิพย์  สิงพร 

	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการศึกษา	

	 	วุฒิการศึกษา		:		กศ.ม.	(เทคโนโลยีการศึกษา)	

 

 9. นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก 

	 	ตำแหน่ง		 :		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

	 	วุฒิการศึกษา		:		กจ.ม.	(การจัดการ)	
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	 10.	นางสาวพรเพชร			ศรีเวียงยา	
	 	ตำแหน่ง		 :		ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	
	 	วุฒิการศึกษา		:		ปวช.	(การบัญชี)		
 
	 11.	นางเพ็ญ		วังหน้า	
	 	ตำแหน่ง	 :		นักวิชาการศึกษา	
	 	วุฒิการศึกษา		:		กศ.ม.	(การบริหารการศึกษา)	
 
	 12.	นางสาวณัชชลิดา	เหลี่ยมไธสง	
	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการเงินและบัญชี	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(การประถมศึกษา)	
 
	 13.	นางสาวกรรณิการ์		บุญพิคำ	
	 	ตำแหน่ง	 :		นักวิชาการและพัสดุ	
	 	วุฒิการศึกษา		:		กศ.ม.	(การวิจัยการศึกษา)	
 
	 14.	นางสาวผกามาศ		ภูสิงห์	
	 	ตำแหน่ง		 :		นักวิชาการพัสดุ	
	 	วุฒิการศึกษา		:		กศ.ม.	(การบริหารการศึกษา)	
 
	 15.	นางสาวฉัตรแก้ว		คณะวาปี	
	 	ตำแหน่ง	 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 		 	 (เลขานุการคณบดี)	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(เทคโนโลยีการศึกษา)	
 
	 16.	นางสาวเพ็ญจันทร์		ตะภา	
	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการเงินและบัญชี	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 บธ.บ.	(การบัญชี)	
 
	 17.	นางศุภรภัทร์		กลมดวง	
	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการเงินและบัญชี			
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ศศ.บ.การจัดการทั่วไป	
	 		 	 (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	
 
	 18.	นางสาววาสินี		ปรีจำรัส	
	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการศึกษา	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(การบริหารการศึกษา)	
 
	 19.	นางสาวกุสุมา		สีดาเหลา	
	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการศึกษา	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(การวิจัยการศึกษา) 
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	 20.	นางวัลยา		อุดรไสว	

	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการเงินและบัญชี	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 บธ.บ.	(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)	

 

	 21.	นางวิลาสินี		รักษาชาติ	

	 	ตำแหน่ง		 :		ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	

	 	วุฒิการศึกษา		:		ปวช.	(การบัญชี)		 		 	

 

	 22.	นางสาวรุ่งนภา		จันทราเทพ	

	 	ตำแหน่ง		 :		นักวิชาการเงินและบัญชี	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 บธ.ม.	(การจัดการเชิงกลยุทธ์)	

 

	 23.	นายอุเทน		บุญมา	

	 	ตำแหน่ง		 :		ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	

	 	วุฒิการศึกษา		:		มัธยมศึกษาตอนปลาย			

  

	 24.	นายพชรพล		หยุ่มไธสง	

	 	ตำแหน่ง		 :		นักวิชาการเงินและบัญชี	

	 		 	 (เจ้าหน้าที่การเงิน)	

	 	วุฒิการศึกษา		:	 วท.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)	

 

	 25.	นางสาวชไมพร		ศรีหาเวช	

	 	ตำแหน่ง		 :		บรรณารักษ์(ศูนย์อุดรฯ)	

	 	วุฒิการศึกษา		:		กศ.ม.	(เทคโนโลยีการศึกษา)		 		 	

  

	 26.	นายจักรกฤษณ์		ไวจันทร์	

	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	

	 	วุฒิการศึกษา		:		ค.บ.	(คอมพิวเตอร์ศึกษา)	

 

	 27.	นายพิเชษฐ์		ท้าวพิมพ์	

	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการศึกษา	(ศูนย์อุดรฯ)	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(การวิจัยการศึกษา)	 		 	

 

	 28.	นายปรัชญา		เม็งไธสง	

	 	ตำแหน่ง		 :	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	(ศูนย์อุดรฯ)	

	 	วุฒิการศึกษา	 :	 บธ.บ.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	 
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ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน
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 1. นางสาวณัฐปภัสร์  จันทร์จ่ายวงศ ์
	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการเงินและพัสดุ	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 บธ.บ.	(การบัญชี)	
 
 2. นางสาว กิตติญา ไกยเลิศ 
	 	ตำแหน่ง		 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:	 ศ.บ.	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	
 
 3. นายนารายณ์ ฉิมงาม 
	 	ตำแหน่ง		 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:		ค.บ.	(เกษตรกรรม)	
 
 4. นางสาวสุภัทรา ปาปะพัง 
	 	ตำแหน่ง		 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา	 :		บธ.บ	(การบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 
 5. นางสาวจิฬาวัลย์  สัพโส 
	 	ตำแหน่ง	 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:		ศศ.บ.	(การพัฒนาชุมชน)	
 
 6. นางสาวประภาพร  เสระสัย 
	 	ตำแหน่ง		 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:		บธ.บ.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	
 
 7. นางสาวพัชรี  ศรีพุทธา 
	 	ตำแหน่ง		 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:		บธ.บ.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	
 
 8. นายฉัตรตินันท์  ซามาตย ์
	 	ตำแหน่ง		 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:		LL.B.	(LAW)		
 
 9. นางสาวกนกวรรณ  วรรณเลิศ 
	 	ตำแหน่ง		 :		นักวิชาการเงินและบัญชี	
	 	วุฒิการศึกษา		:	 บธ.บ.	(การบัญชี)	
 
 10. นางสาวเอมอร  สิงห์พันธ ์
	 	ตำแหน่ง		 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:		บธ.บ.	(การตลาด)	
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 11. นางสาวจิราพร   วิชระโภชน ์

	 	ตำแหน่ง		 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:	 วท.บ.	(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	
 
 12. นางสาวฐาปนี    เพ็งสุข 

	 	ตำแหน่ง		 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:	 วท.บ.	(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)	
 
 13. นางสาววรวรรณ  ฝอยพิกุล 

	 	ตำแหน่ง		 :		นักวิชาการศึกษา	
	 	วุฒิการศึกษา		:		ค.บ.	(การประถมศึกษา)	
 
 14. นางสาวธนภร  กอเสนาะรส 

	 	ตำแหน่ง	 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ค.บ.	(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)	
 
 15. นางสาวนิตยา  พันธะ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 บธ.บ.	(การจัดการทั่วไป)	 		 	
 
 16. นางสาวรัตนา  บุญบุตตะ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 นักวิชาการเงินและบัญชี	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 บธ.บ.	(การจัดการทั่วไป)	
 
 17. นางสาวนิโรบล  จันทะกล 

	 	ตำแหน่ง		 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 กศ.ม.	(เทคโนโลยีการศึกษา)	 		 	
 
 18. นางสาวเนตรนิยมาศ  วรรณพยันต์ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ศศ.บ.	(การพัฒนาชุมชน)	
 
 19. นางสาวปิยะวดี  คณะมะ 

	 	ตำแหน่ง		 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:	 ศศ.บ.	(ภาษาอังกฤษ)	
 
 20. นายไพวัลย์  ขันทะศิริ 

	 	ตำแหน่ง		 :		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
	 	วุฒิการศึกษา		:	 กศ.บ.	(เทศโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
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 21. นายฆนากร พวงไธสง 

	 	ตำแหน่ง	 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 บธ.บ.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	
 
 22. นายชิตพล  เชื้อไพบูลย ์

	 	ตำแหน่ง	 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:	 วท.บ.	(เทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 		 	 และการสื่อสาร)	
 

 23. นายจักรพันธ์ โพธิ์มาตย ์

	 	ตำแหน่ง		 :	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
	 	วุฒิการศึกษา		:	 วท.บ.	(เทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 		 	 และการสื่อสาร)	
 
 24. นางสาวจิตรลดา   อาษาทำ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:		ศศ.บ.	นิเทศศาสตร์		
	 		 	 (การประชาสัมพันธ์)				
 
   25. นายสมร  เหล็กกล้า 

	 	ตำแหน่ง	 :	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:		วท.บ.	(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)				
 
 26. นายณัฐพงศ์  นามเทพ 

	 	ตำแหน่ง		 :		พนักงานบริการอัดสำเนา	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	
 

 27. นายนิยม  โพธิ์ทอง 

	 	ตำแหน่ง		 :		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	วุฒิการศึกษา		:		พธ.บ.	รัฐศาสตร์		
	 		 	 (การเมืองการปกครอง)	 	
 

 28. นายมนต์ชัย  ทัพสุริย ์

	 	ตำแหน่ง		 :		พนักงานขับรถยนต์	
	 	วุฒิการศึกษา		:		ปวส.	ช่างเทคนิคโลหะ	
	 		 	 (สาขางานวิศวกรรมการเชื่อม)	
 

 29. นายทรงพล  เรืองทุม 

	 	ตำแหน่ง	 :		พนักงานขับรถยนต์	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปวส.	ช่างเทคนิคโลหะ	
	 		 	 (สาขางานวิศวกรรมการเชื่อม)	
 
 30. นายอุเทน   ไชยสมคุณ 

	 	ตำแหน่ง	 :	 พนักงานขับรถยนต์	
	 	วุฒิการศึกษา		:		มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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	 31.	นายสุรศักดิ์		ปัตตานี	
	 	ตำแหน่ง	 :	 พนักงานขับรถยนต์	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 วท.บ.	(เกษตรศาสตร์)	
 
	 32.	นายอนุชิต		เทพดู่	
	 	ตำแหน่ง		 :	 คนงาน	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 ปวส.	(ไฟฟ้ากำลัง)	
  
	 33.	นายทวีสันต์		เนื่องวรรณะ	
	 	ตำแหน่ง		 :	 คนงาน	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 มัธยมศึกษาตอนต้น	
 
	 34.	นางศิริทรัพย์			พิมพ์พาเกิด	
	 	ตำแหน่ง		 :	 นักการภารโรง	(ศูนย์อุดรฯ)	
	 	วุฒิการศึกษา	 :	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	
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หน่วยงานภายในคณะ 

ลำดับ

ที่ 
หน่วยงานภายในคณะ 

เบอร์

ภายใน

คณะ 

เบอร์

ภายใน

คณะ 

เบอร์ภายนอก 

1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 108 6060  

2	 เลขานุการคณบดี	 109 6060  

3 สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์	 107 6052	 043-743143-4,043-721764	

4	 ห้องหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	 106 6051	 043743142	

5	 ห้องวิชาการและบัณฑิตศึกษา	  6080  

6 ภาควิชาบริหารการศึกษา	 103 6050	  

7 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 104	 6044	  

8 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา	 114	 6059 043721788	

9 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	 116 6061  

10 ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา	 115	 6062	 043721785	

11 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพละการกีฬา	  2038	  

12	 ฝ่ายโสตทัศนศึกษาและฝ่ายอาคารสถานที่	  6043	  

13 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	  6047	  

14	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 105	 6074	  

15	 ฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตั้ง	  6076 043743174	

16 ฝ่ายกิจการนิสิต	  6069  

17 ประชาสัมพันธ์และฝ่ายบริการวิชาการและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์	

 6079  
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สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่

คณะมีห้องปฏิบัติการและห้องเรียน จำนวน 25 ห้อง 
	 1.	 ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1	 ศึกษาศาสตร์	1		ห้อง	5607	(ชั้น6)	

	 2.	 ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	2	 ศึกษาศาสตร์	1		ห้อง	5608	(ชั้น6)	

	 3.	 ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	3	 ศึกษาศาสตร์	2	ห้อง	ศษ.105		

	 4.	 ห้องบันทึกเสียง	 ศึกษาศาสตร์	1		ห้อง	5609	(ชั้น6)	

	 5.	 ห้องประชุมคณะ	 ศึกษาศาสตร์	1		ห้อง	5309	(ชั้น3),	ห้อง	5407	(ชั้น4)	

	 6.	 ห้องประชุมบุญชม	ศรีสะอาด	 ศึกษาศาสตร์	2		ห้อง	ศษ.307	(ชั้น3)	

	 7.	 ห้องประชุมภาควิชา	 ศึกษาศาสตร์	1		ห้อง	5502	(ชั้น5) 
	 8.	 ห้องเรียนรวม	(IT1)	 ศึกษาศาสตร์	1		ห้อง	5103	(ชั้น1)	
	 9.	 ห้องเรียนรวม	(IT2)	 ศึกษาศาสตร์	1		ห้อง	5205	(ชั้น2)	
	 10.	 ห้องเรียนรวม	(IT3)	 ศึกษาศาสตร์	1		ห้อง	5206	(ชั้น2)	
	 11.	 ห้องเรียน	 ศึกษาศาสตร์	1		(ชั้น5)	ห้อง	5506,	5507,	5508		
	 	 	 ศึกษาศาสตร์	1	 (ชั้น6)	ห้อง	5603		
	 	 	 ศึกษาศาสตร์	1		(ชั้น7)	ห้อง	5701		
	 	 	 ศึกษาศาสตร์	2	ห้อง	 ศษ.210,	 ศษ.214,	 ศษ.301,	 ศษ.305,		 
	 	 	 	 ศษ.306,	ศษ.307,	ศษ.308,	ศษ.309,	ศษ.310	
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ดัชนีสมรรถนะ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 % เพิ่ม+ / ลด- 

นิสิต : 

		 -	จำนวนนิสิตปริญญาตรี	(ระบบปกติ)	 2,479	 2,177	 2,053	 -5.70	

		 -	จำนวนนิสิตปริญญาตรี	(ระบบพิเศษ)	 346	 372	 293	 -21.24	

		 -	จำนวนนิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต	(ปกติ)	 92	 43	 -	 -100.00	

		 -	จำนวนนิสิตปริญญาโท	(ปกติ)		 70 98 96 -2.04	

		 -	จำนวนนิสิตปริญญาโท	(พิเศษ)	 2,756	 3,501	 2,604	 -25.62	

		 -	จำนวนนิสิตปริญญาเอก	(ปกติ)	 181 256	 248	 -3.13	

บุคลากร :     

		 -	อาจารย์ปริญญาเอก	 39 49	 54	 10.20	

		 -	อาจารย์และผู้ช่วยสอนปริญญาโท	 22	 18 28	 50.00	

		 -	อาจารย์ปริญญาเอก	/	คณาจารย์ทุกประเภท		 0.64	 0.73	 0.67	 -	8.22	

		 -	นิสิต	/	อาจารย์ระดับปริญญาเอก	 150.10	 131.57	 98.04	 -	25.49	

		 -	พนักงานฝ่ายบริหาร	บริการ	และธุรการ	 67 75	 63 -	16.00	

		 -	สัดส่วนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/	 

	 	 อาจารย์ทั้งหมด	(%)	

43.08	 47.76	 40.73	 -	14.72	

		 -	อาจารย์บัณฑิตศึกษา	 29	 63 58	 -	7.94	

คอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต : 

		 -	ค่าใช้จ่ายสำหรับคอมพิวเตอร์และระบบ	(บาท)	

						 /	จำนวนนิสิต3550000	

-	 331.27	 670.57	 102.42	

ดัชนีสมรรถนะสำคัญ(KPI)ของคณะศึกษาศาสตร์ประจำปี2555
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ดัชนีสมรรถนะ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 % เพิ่ม+ / ลด- 

บัณฑิต (สำรวจเมื่อวันพระราชทานปริญญาบัตร) : 

	 -	อัตราการได้งานทำ	(%)	 81.74	 96.25	 96.31	 0.06	

	 -	บัณฑิตสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ	(คน)	 -	 261	 314	 20.31	

	 -	บัณฑิตที่ได้งานทำเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์	(%)	 96.03	 93.38	 96.31	 3.14	

	 -	อัตราการศึกษาต่อ	(%)	 -	 0.92	 0.86	 -	6.52	

	 -	ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	 86.40	 82.20	 83.80	 1.95	

* จำนวนอาจารย์ทั้งหมด	82	ท่าน	ลาศึกษาต่อจำนวน	4	ท่าน	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2555 
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ด้านการเรียนการสอน 
 
หลักสูตร 
 
 T หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
 

	 ในปีการศึกษา		2555		คณะศึกษาศาสตร์		เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี		ประกาศนียบัตร		ปริญญาโท			

และปริญญาเอก	 รวม	 23	 สาขาวิชา	 มีนิสิตทั้งสิ้น	 จำนวน	 5,294	 คน	 จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี	 2,346	 คน		 

ระดับปริญญาโท	 2,700	 คน	 และระดับปริญญาเอก	 248	 คน	 มีนิสิตตามศูนย์บริการทางการศึกษาในจังหวัดต่างๆ		

ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 17	 จังหวัด	 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	 มีจำนวนทั้งสิ้น	 1,737	 คน	 จำแนกเป็นระดับ

ปริญญาตรี	457	คน	ระดับปริญญาโท	จำนวน	1,256	คน	และระดับปริญญาเอก	จำนวน	24	คน	

ระดับปริญญาตร ี
 

สาขาที่เปิดสอน 
จำนวนนิสิต 

รวม 
ปกติ พิเศษ 

กศ.บ.	การศึกษาปฐมวัย	 172	 1 173 

กศ.บ.	การศึกษาพิเศษ	 64	 1 65	

กศ.บ.	คณิตศาสตร์	 240	 2	 242	

วท.บ.	จิตวิทยา	 152	 104	 256	

กศ.บ.	เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา	 170 101 271	

กศ.บ.	ภาษาไทย	 281	 1 282	

กศ.บ.	ภาษาอังกฤษ	 186 3 189 

กศ.บ.	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 234	 -	 234	

กศ.บ.	สังคมศึกษา	 231	 1 232	

วท.บ.	วิทยาศาสตร์การกีฬา	 323	 79 402	

รวม 2,053 293 2,346 
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ระดับปริญญาโท 
 

สาขาที่เปิดสอน 
จำนวนนิสิต 

รวม 
ปกติ พิเศษ ศูนย์อื่น 

กศ.ม.	การบริหารการศึกษา	 13 266	 921	 1,200	

กศ.ม.	หลักสูตรและการสอน	 21	 229	 622	 872	

กศ.ม.	การวัดผลการศึกษา -	 37 9 46	

กศ.ม.	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	 12	 84	 110 206	

กศ.ม.	จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	 3 42	 -	 45	

กศ.ม.	เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา	 30 159	 94	 283	

วท.ม.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา	 17 31 -	 48	

รวม 96 848 1,756 2,700 

  

ระดับปริญญาเอก 
 

สาขาที่เปิดสอน 
จำนวนนิสิต 

รวม 
ปกติ พิเศษ ศูนย์อื่น 

กศ.ด.	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	 75	  24	 99 

ปร.ด.	เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา	 44	   44	

ปร.ด.	การวิจัยและประเมินผลการศึกษา	 38   38 

ปร.ด.	หลักสูตรและการสอน	 50	   50	

ปร.ด.	จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	 14	   14	

ปร.ด.	วิทยาศาสตร์การออกกำลังการและการกีฬา	 3   3 

รวม 224  24 248 

  

ข้อมูลจากระบบทะเบียน	ณ	วันที่	13	พฤศจิกายน	2555	
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 T จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี 

สาขาที่เปิดสอน จำนวนนิสิต 

กศ.บ.	การศึกษาพิเศษ	 19 

กศ.บ.	คณิตศาสตร์	 41	

กศ.บ.	จิตวิทยา	 45	

กศ.บ.	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 65	

กศ.บ.	ภาษาไทย	 47	

กศ.บ.	ภาษาอังกฤษ	 58	

กศ.บ.	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 41	

กศ.บ.	สังคมศึกษา	 53	

วท.บ.	วิทยาศาสตร์การกีฬา	 38 

รวม 457 

ระดับปริญญาโท 
สาขาที่เปิดสอน จำนวนนิสิต 

กศ.ม.	การบริหารการศึกษา	 597	

กศ.ม.	หลักสูตรและการสอน	 509	

กศ.ม.	การวัดผลการศึกษา	 15	

กศ.ม.	วิจัยการศึกษา	 83 

กศ.ม.	จิตวิทยาการศึกษา	 5	

กศ.ม.	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 39 

วท.ม.	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา	 5	

กศ.ม.	จิตวิทยาการให้คำปรึกษา	 3 

รวม 1,256 

ระดับปริญญาเอก  

สาขาที่เปิดสอน จำนวนนิสิต 

กศ.ด.	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	 17 

ปร.ด.	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 3 

ปร.ด.	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	 4	

รวม 24 
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 T  นิสิต 

จำนวนนิสิตทั้งหมด  

ระดับการศึกษา 
จำนวนนิสิต 

รวม 
ปกติ พิเศษ ศูนย์อื่น 

ปริญญาตรี	 2,053 293	 -	 2,346	

ปริญญาโท	 96 848	 1,756	 2,700	

ปริญญาเอก	 224	 -	 24	 		248	

รวมนิสิตทั้งหมด 5,294 

สัดส่วนอาจารย์ : นิสิต  

จำนวนอาจารย์ จำนวนนิสิต สัดส่วนอาจารย์ : นิสิต 

81 5,294 1	:		65 

ข้อมูลจากระบบทะเบียน	ณ	วันที่	28	พฤศจิกายน	2555	

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

30/12/54,5/1/55	 โครงการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 46,200	

7-8/2/2555	 การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านหลักสูตร	 112,100	

ศึกษาดูงานและร่วมทำ	 MOU	 กับ	 University	 of	 Putra	

Malaysia	

10,000	

5-7/8/2555	 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรฐัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์	

การออกกำลังกายและการกีฬา	

60,000	

9-10/9/2555	 สัมมนาภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	ประจำปีการศึกษา 

2555	

30,000	

 T	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
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ที่ 
ชื่อ - สกุล 

นิสิตหรือศิษย์เก่า 
 ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

1 นายนพรัตน์	หารคำ	 รางวัลชนะเลิศ	ระดับอุดมศึกษา		 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 

2	 นายจอมพล		รัตนา	 รางวัลชนะเลิศ	ประกวดสื่อดิจิทัล	

ระดับอุดมศึกษา	

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย	

3 นางสาวกนิษฐา		ดอกดวง	 รางวัลชมเชย	ประกวดสื่อดิจิทัล	

ระดับอุดมศึกษา		

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย	

4	 นางสาวจิราพร	พรหมลิ	 รางวัลชมเชย	ประกวดสื่อดิจิทัล	

ระดับอุดมศึกษา		

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย	

 T	นิสิตและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล/ผลงานิสิต 

 T	บทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ระดับปริญญาโท 
 

สาขาวิชา 

ประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ  

(ผลงาน)  

ตีพิมพ์ (ผลงาน) 

สาขาวิชายอมรับ TCI 

กศ.ม.	การบริหารการศึกษา	 78 287	 29	

กศ.ม.	หลักสูตรและการสอน	 69 386 64	

กศ.ม.	การวัดผลการศึกษา	 1 1 15	

กศ.ม.	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	 3 10 67 

กศ.ม.	จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	 3 1 6 

กศ.ม.	เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา	 6 16 27	

วท.ม.	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา	 1 1 1 

รวม 161 702 209 
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ระดับปริญญาเอก 

ที่ ชื่อ-สกุล ผลงาน 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ 

เล่มที่ วัน/เดือน/ปี เลขหน้า 

1 Kittipong	akulkhoo		

Chaiyuth		Sirisuthi	

Suwakit		Sripatha	

องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนอาชีว	

ศึกษาเอกชนในประเทศไทย	

European	Journal	of	Social	

Sciences	Volume	26	Issue	

1.p.115-121,	october,2011	

2	 Khamdi	Chathaket,	

Nutwana	Lueang-

angkun	and	Kanok	

Somprat	

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ของโรงเรียน	 

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	Vol	27	Issue	4.	

3 Charoen	

Ratsopha,	

Surithong	Srisa-

ard	and	Sujin	

Butdisuwan	

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	Vol	27	Issue	4.	

4	 Somwang	

Mahawang,	

Chaiyuth	Sirsuthi	

and	Wimonrat	

Soonthornrojana	

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู

ด้านการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตรสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	

European	Journal	of	Socoal	

Sciences.	Volume	27	Issue	4.	

5	 Chanwit	Hanrin,	

Pismai	Sriumphai,	

Karn	Ruangmontre	

and	Tharinthorn	

Namwan	

การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาสังคม	

Research	in	Higher	

Education	Journal.	

Vol.13,September,2011.online 

http://www.aabri.com/

manuscripts/11853.pdf	

6 Sithane	

Soukhvong,	

Boonchom	Srisa-

ard,	Chalard	

Chantarasombat	

and	Phanh	

Champathong.	

การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	Vol	28	Issue	1	

7 Khamseng	

Thalangsy,	

Chaiyuth	Sirisuthi	

and	Chalard	

Chantarasombat	

การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ	ด้าน

วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	Vol	28	Issue	1.	
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ที่ ชื่อ-สกุล ผลงาน 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ 

เล่มที่ วัน/เดือน/ปี เลขหน้า 

8 Puttharat	Tasa	

Chaiyuth	Sirisuthi	

and	Tirawat	

Yeamsang	

การพัฒนาระบบการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้นิเทศ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)	

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	Volume	27	Issue	

1.p41-48.2011.	

9 Jureerat	

Pinitmontree	

Boonchom	Srisa-

ard	and	Suwimol	

Phoglin	

รูปแบบการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

European	Journal	os	Social	

Sciences.	27(1)	:	113-119,	

2011.	

10 jittimapron	

Srihawong,	

Boonchom	Srisa-

Ard	and	Vichien	

Chiwpimai.	

การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ	

European	Journal	of	Social	

Social	Sciences.	27(2)	:233-

241,	2012.	

11 Kasama	

Somsriphaeng,	

Suritthong	Srisa-

ard	and	Tirawat	

Yeamsang.	

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจการบริหาร

งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก	

Jurnal	Intelek.	6(2):		124-

129;	december,	2011.	

12	 Tawee	

Wachasataya,	

Sujin	Butdisuwan	

and	Udom	

Chamraspun.	

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วนในโรงเรียนขนาดเล็ก	

International	Journal	of	

Asian	Socail	Science.	

2(5):611-617,2012.	

13 Prayoon	

Teppitaksak,	

Kowat	Thesaputa	

and	Surithong	

Srisa-ard	

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักงาน

อธิการบดี	มหาวิทยาลัยนครพนม	

Research	in	Higher	

Education	Journal.	Vol	16,	

July,	2012.online.http://

www.aabri.com/

manuscripts/121200.pdf	

14	 Somkanay	

Phisaiphun,	

Chaiyuth	Sirsuthi	

and	Chalard	

Chantarasombat	

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชุมชนมีส่วน

ร่วมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก	

The	Name	of	the	Journal	of	

the	Journal	3(8),2012.online		

http://www.iiste.org/

Journals/index.php/JEP/

article/view/2016/1995	
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ที่ ชื่อ-สกุล ผลงาน 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ 

เล่มที่ วัน/เดือน/ปี เลขหน้า 

15	 Charnon	

Setsaengsri,	

Chaiyuth	Sirsuthi,	

Amparn	

Duangpaeng	and	

Prasart	

Isarapreeda.	

ระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	Vol.31	No.1	

(2012),	pp.	130-137	

16 Runya	

Chooppawa,	

Chaiyuth	Sirisuthi,	

Anan	Sri	-	Ampai	

and	Suwakit	

Sripathar	

การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้สำหรับ

โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	30(4):	586-596;	

June	2012	

17 Paitoon	

Khunkaew,	Howat	

Tesaputa	and	

Nuchwana	

Luanganggoon	

การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติ

การในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนิสิตเทียบโอน	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	33(1):	89-100,	

2012.	

18 Ninlawan	Diloklap,	

Kowat	Tesaputa	

and	Nudcharnaed	

Pongput	

รูปแบบการพัฒนาความเป็นบุคคลใฝ่เรียนของนักเรียน

อาชีวศึกษา	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	32(4):	545-553.	

2012.	

19 Piyawat	Petsri,	

Prawit	Erawan	and	

Smarnjit	Piromruen	

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลระดับ

มัธยมศึกษา	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	32(4):	567-573,	

2012.	

20	 Kanjana	

Wisetrinthong,	

Chaiyuth	Sirisuthi	

and	Visoot	

Weangsamoot.	

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนสำหรับ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	30(2):313-320,	

2012.	

21	 Suraporn	

Pongsuwan,	

Suthipong	Hoksuwan,	

Wachira	In-udon	

and	Wannika	

Chalakbang	

การพัฒนาแบบจำลองการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตาม

กระบวนการเรียนอย่างมีความหมายโดยใช้แนวทฤษฎี

สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	Vol.	24	No.	

4.p.625-633,2011.	
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ที่ ชื่อ-สกุล ผลงาน 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ 

เล่มที่ วัน/เดือน/ปี เลขหน้า 

22	 Natirath	Weeranakin,	
Pachoen	Kidrakarn	
and	SangKom	
Pumipuntu.	

การพัฒนาแบบจำลองการจัดรายการโทรทัศน์ชุมชน	
เพื่อการศึกษาทางการเกษตร	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

Pakistan	Journal	of	Social	
Sciences.	8	(6)	:	280	-	283,	
2011.	

23	 Chanthit	Sathitanant, 
Chaiyot	Ruangsawan 
and	Paitool	
Suksringarm.	

การพัฒนาโมเดลการเรียนการสอนแบบไฮบริดสำหรับ
การเรียนรายวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	

The	Social	Scinces.	Vol	7	
Issue	1.:	134	-	137,	2011.	

24	 Hemmaat	Thanapat,	
Pachoen	Kidrakarm 
amnd	Chaiyong	
Brahmawong.	

แบบจำลองระบบการเรียนการสอนแบบสืบค้นผ่านเครือ
ข่ายระดับอุดมศึกษา	ประเทศไทย	

Pakistan	Journal	of	Social	
Sciences.	9	(1)	:	23	-	26,	
2012.	

25	 Worarit	Kobsiripat,	
Pachoen	Kidrakarn	
and	Chaiyot	
Ruangsuwan.	

การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมบนเว็ปโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบนำตนเองสำหรับนักศึกษา	สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา	

European	Journal	of	Social	
Science.	21	(4)	:	556	-	562,	
2011.	

26	 Jumlong	Vongprasert,	
Boonchom	Srisaard, 
Saner	Piromjitpong	
and	Nipaporn	
Shutman.	

การพัฒนาวิธีการประมาณข้อมูลสูญหายโดยการถ่วงน้ำ
หนักแบบวนซ้ำด้วยวิธีของแจ็คไนฟ์และการวิเคราะห์การ
ถดถอย	(ไอดับบลิวเจอาร์)	

European	Journal	of	Social	
Sciences.	Vol	25	Issue	1.	
p..96	-	102.	2011.	

27	 Sunan	Sriphal,	
Suntonrapot	
Damrongpanit	and	
Jaruwan	Sakulku.	

อิทธิพลกำกับของสไตล์การเรียนในโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	ระบบจำนวน	ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

Educational	Research	and	
Reviews	6(15):	835	-	842	:	
october,	2011	

28	 Ratchaniphen	
Phonyiam,	
Boonchom	Srisaard 
and	Chaloey	
Pumipuntu	

การพัฒนารูปแบบการเทียบเคียงสมรรถนะในการ
ประกันคุณภาพใน	คณะวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

European	Journal	of	Social	
Sciences.	Vol.32	No.4	
(2012),	pp.	574	-	582	

29	 Somprasong	
Senarat,	Sombat	
Tayraukham,	Chatsiri 
Piyapimonsit	and	
Sakesan	
Tongkhambanjong	

การพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์	
เพื่อวินิจฉัยกระบวนการพุทธิปัญญาในการเรียนพีชคณิต	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยประยุกต์ใช้โมเดล
การตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ	

Canadian	Social	Science.	8	
(4).21	-	27	2012.	
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ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่จัดกิจกรรม 
สถานที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ 

ที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

จำนวนนิสิต 

ที่เข้า 

ร่วมโครงการ 

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	2555	 14	/1/2555	 ศาลากลางจังหวัด

มหาสารคาม	

10,000	 1094	

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นิสิตสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียน

การสอนและเสริมสร้างประสบการณ์	

สาขาภาษาไทย	

6-9/2/2555	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 30,000	 86 

โครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน

รู้ของเด็กปฐมวัย	

10,17,18/1/2555	 รร.เทศบาลโพธิ์ศรี

วิทยา,รร.เทศบาลบ้าน

ส่องนางใย	

จ.มหาสารคาม/

รร.เทศบาลวัด	สระทอง	

จ.ร้อยเอ็ด	

10,000	 71 

โครงการดีใจหลายเอื้อยอ้ายรับปริญญา	 20/12/2554	 คณะศึกษาศาสตร์	 28,000	 103 

โครงการคืนสู่เหย้าชาววิทย์ฯ	 20/12/2554	 คณะศึกษาศาสตร์	 20,000	 350	

โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศึกษาศาสตร์	

-ครุศาสตร์	มมส-มรม	

24/12/2554	

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม	

30,000	 1,010	

โครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร	 17-21/12/2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม	

157,000	 1,723	

ฮ่วมแฮงสี่ชั้นปี	ยินดีพี่เฮารับปริญญา	 19/12/2554	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 223	 25,000	

กีฬาสามัคคีน้องพี่	MED	54	 10-11/12/2554	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 190  

ค่ายพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	และ

ภาวะผู้นำ	ศูนย์ชุมแพ	

17-19/10/2554	 วัดถ้ำฮวงโป	อำเภอคอนสาร 

จ.ชัยภูมิ	

49	 9,400	

ศึกษาดูงานสัมมนาการศึกษาปฐมวัย	 7-11/12/2554	 จ.เชียงใหม่	 41	 44,000	

นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภาค

เรียนที่	2/2554	

   163,200	

โครงการค้นหาสุดยอดนิสิตเทคโนโลยี

และการสื่อสารการศึกษา	

28/11/2554	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 285	 5,000	

โครงการครูสังคมอาสาพัฒนาโรงเรียน	

ครั้งที่	2	

25-27/11/2554	 รร.บ้านค้อ	ต.ดอนเงิน		

อ.เชียงยืน	จ.มหาสารคาม	

212	 23,000	

โครงการเปิดอุดมการณ์ครูบ้านนอกสู่

เส้นทางนักสร้างฝันครั้งที่	8	

11-13/11/2554	 รร.บ้านเสือโก้ก	อ.วาปีปทุม	

จ.มหาสารคาม	

71  
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่จัดกิจกรรม 
สถานที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ 

ที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

จำนวนนิสิต 

ที่เข้า 

ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์	

 คณะศึกษาศาสตร์	 123	 30,000	

นิสิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีจิต

อาสาพัฒนาชุมชน	

12-13/11/2554	 บ้านน้ำคำ	ต.โนนสวรรค์		

อ.ปทุมรัตน์	จ.ร้อยเอ็ด	

180 5,000	

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	2	ทางด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬา	

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 50	 63,000	

สัมมนากลางปีนิสิตออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเต็มรูปแบบในสถานศึกษา	

17-18/10/2554	 คณะศึกษาศาสตร์	 380 102,700	

โครงการสานสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาครู

คณิตศาสตร์	8	มหาวิทยาลัย	

19/11/2555	 วิทยาลัยการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด	

2,131	 10,200	

ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์	ปีการศึกษา	

2554	

12-15/10/2555	 รร.พอกพิทยาคม	รัชมัง

คลาภิเษก	จ.ศรีสะเกษ	

222	 30,000	

โครงการพลิกดินสู่ดาวครั้งที่	6	 8-12/10/2555	 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม	 

อ.กุมภวาปี	จ.อุดรธานี	

172	 15,480	

การเรียนรู้เทคโนโลยีการเรียนการสอน

นอกห้องเรียน	

3/5/2555	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 15	 3,135	

โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ์และ

ประชุมสัมมนาวิชาการ	นิสิตปริญญาโท	

27-28/4/2555	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 806 323,080	

โครงการวัยรุ่นวัยใส	ต้านภัยเอดส์	  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 500	 3,000	

โครงการสัมมนาหัวข้อการวิจัย	สำหรับ

นิสิตสาขาหลักสูตรและการสอน	

17-18/4/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 700 399,000	

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน	สาขาวิทยาศาสตร์

การกีฬา	

13/3/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 90 6,500	

การประชุมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์

แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	34	และการ

ประชุมวิชาการและแสดงงานวิจัยระดับ

ชาติครั้งที่	3	

22-23/3/2555	 โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพ	 30  84,500	

มอบงานสานต่อและสัมมนาผู้นำนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์	2555	

11-13/3/2555	 ประจวบคีรีขันธ์	 50	 47,000	

โครงการผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์พบผู้

ปกครองนิสิตใหม่	ปีการศึกษา	2555	

3/6/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 300 5,000	

โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเต็มรูปแบบในสถานศึกษาปี

การศึกษา	2555	

6/3/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 630 85,050	
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ร่วมโครงการ 

ปูเส้นทางสานฝันน้อง	 23/2/2555	 รร.ท่าสองคอน	จ.มหาสารคาม	 35	 1,000	

โครงการสัมมนาเชิงบูรณาการจิตวิทยา

และการแนะแนว	

18-19/2/2555	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 47	 15,870	

เตรียมพร้อมให้น้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย	

ประจำปี	2555	

23-24/2/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 2,200	 5,000	

เลี้ยงส่งพี่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

วันขอบคุณนักกิจกรรม	ประจำปี	2554	

12/2/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 450	 20,000	

แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์สาขา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	

2-4/3/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 123	 20,000	

ค่ายครูวิทย์สานสัมพันธ์สู่ชุมชน	ครั้งที่	5	 10-12/2/255	 รร.บ้านฝาง	อ.บ้านดุง		

จ.อุดรธานี	

183 30,000	

ศึกษาดูงานหน่วยงานรัฐและเอกชน	

เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาก่อนออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา	

ประจำปีการศึกษา	2554	

6-9/3/2555	 กรุงเทพ	 74	 25,000	

โครงการสัมมนาหลังนิสิตออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบน

สถานศึกษา	

27-28/2/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 370 132,300	

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา	ก่อนส่งนิสิต

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

23/2/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 160 77,900	

ค่ายวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ	 4-5/2/2555	 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร		

อ.ยางตลาด	จ.กาฬสินธุ์	

153	 27,000	

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การใช้

โปรแกรม	Adobe	Flash	CS3	เพื่อสร้าง

โปรแกรมบทเรียนเบื้องต้น	

27/1/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 40	 5,000	

วิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ชุมชนครั้งที่	2	 1/2/2555	 รร.สิงห์โคกดงมันเหล่างาม

พิทยาคม	อ.เกษตรวิสัย		

จ.ร้อยเอ็ด	

81 10,000	

ราชพฤกษ์เกมส์	 19-28/1/2555	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 1003 50,000	

โครงการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ	โสตฯ		

-เทคโนฯ	สัมพันธ์แห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	26	

17-18/1/2555	 ม.ราชภัฎนครราชสีมา	 21	 24,460	
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จำนวนนิสิต 

ที่เข้า 

ร่วมโครงการ 

สัมมนาผู้ประสานงานโครงการจัดการ

เรียนการสอนภายนอกที่ตั้ง	

24-25/1/2555	 จังหวัดนครราชสีมา	 36 110,028	

English	Camp	Special	Season	 21-22/1/2555	 รร.ห้วยนาคำจรูญศิลป์	

อ.ยางตลาด	จ.กาฬสินธุ์	

164	 30,000	

โสต	เทคโน	สัมพันธ์แห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	26	

17-18/1/2555	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา	

22	 20,000	

กินข้าวปุ้น	เอาบุญสโมสร	 15/1/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 310 17,000	

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง	

ป.บัณฑิต	มมส	กับ	มรม.	

15/1/2555	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม	

40	 7,960	

Freshy	EDU	เพิ่มความรู้ปรับตัวในรั้ว

มหาวิทยาลัย	

21/8/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 203	 8,000	

เปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	

17/8/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 42	 15,000	

โครงการกีฬาบุนนาคเกมครั้งที่	6	 18-19,25-26/8/2555	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 800 30,000	

โครงการพัฒนานิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ	1/2555	สาขาเทคโนฯ	

1-30/8/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	  22,516	

สัมมนาหัวข้อวิจัย	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา	ครั้งที่	3	

25-26/8/2555	 สโมสรบุคลากร	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

32	  

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์บุนนาค	ครั้งที่	4	 20-22/7/2555	 เขื่อนลำปาว	จังหวัดกาฬสินธุ์	 81 15,000	

อ่านคล่องเขียนคล่อง	 9-30/8/2555	 กลุ่มโรงเรียนท่าสอง

คอนแก่งเลิงจาน	จังหวัด

มหาสารคาม	

 13,000	

โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

กรกฎาคม	-

กันยายน	2555	

คณะศึกษาศาสตร์	  5,500	

ไหว้ครู	ประจำปีการศึกษา	2555	 12/7/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 515	 8,000	

Home	room	สาขาจิตวิทยา	 15/7/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 200	 7,000	

2nd	ASEAN	Universities	Conference	

on	Physical	Education	and	Sport	

Science	

5-12/7/2555	 มาเลเซีย	สิงคโปร์	 27	 183,000	

หนุ่มผู้ขาว	สาวผู้ดี	ศรีบุนนาค	ประจำปี

การศึกษา	2555	

21/6/25558	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 501	 15,000	
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โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬากับการ

พัฒนามวยไทยสู่สากล	

7/7/2555	 Department	of	Sport	

Studies	Faculty	of	

Educational	Studies	

University	Putramalasia	

150	 20,000	

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น	สำหรับนิสิตสาขา

จิตวิทยา	ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	4	

23-24/6/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 80 25,800	

สัมนาทางวิชาการเรื่อง	บทบาทนัก

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ

ประชาคมอาเซียน	

23/6/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 200	 20,000	

โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะศึกษา

ศาสตร์	ประจำปีการศึกษา	2555	

14-16/6/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 800 22,000	

ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท	ประจำปี

การศึกษา	2555	

10/6/2555	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 678 365,494	

โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี		

ประจำปีการศึกษา	2555	

4/6/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 740	 50,000	

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	การ

พัฒนาหัวข้อเรื่องวิจัยและขั้นตอนการทำ

วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ	

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาค

วิชาการบริหารการศึกษา	

11-28/5/2555	  836 1,208,200	

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความ

เป็นเลิศทางการสอนคณิตศาสตร์	

22/9/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 183 55,000	

พัฒนาสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับนัก

เทคโนโลยีการศึกษา	

12-13/9/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 50	 11,900	

โครงการประกวดผลงานโครงการวิจัย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ของนิสิตระดับปริญญาตรี	สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา	ประจำปี	2554	

1-30/9/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 60 11,600	

สัมมนาเพื่อการพัฒนาการผลิตบัณฑิต

ของภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา	

15-16/9/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 180 20,000	

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็น

เลิศทางการสอนสังคมศึกษา	ศาสนาและ

วัฒนธรรม	

23/9/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 184	 40,000	
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่จัดกิจกรรม 
สถานที่จัดกิจกรรม 

งบประมาณ 

ที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 

จำนวนนิสิต 

ที่เข้า 

ร่วมโครงการ 

โครงการอบรม	ความรู้ทางด้านกฎหมาย

สำหรับนักจิตวิทยายุคใหม่	

14/9/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 80 6,260	

การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ประเทศ 

อาเซียนสู่ชุมชน	ในวันศึกษาศาสตร์	

16-17/9/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 112	 15,000	

อบรมภาษาในภูมิภาคอาเซียนเบื้องต้น	 15/8/-30/9/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 126	 50,000	

นิทรรศการทางวิชาการของนิสิตภาควิชา

บริหารการศึกษา	ประจำปี	2555	

15-16/9/2555	 คณะศึกษาศาสตร์	 220	 15,000	
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 T	ทุนการศึกษาของนิสิต (ต่อเนื่อง) 

 T	ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี) 

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน

นายเอกชัย		ดวนใหญ่ ทุนมูลนิธิ	จุมภฎ-พันทิพย์ 13,000

นายมารุต	พลอัน ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะฯ	

ประจำปีการศึกษา	2555

7,000

นายรุ่งเพชร	เพชรชรินพันธ์ ทุน	โครงการ	1	อำเภอ	1	ทุน 13,000

นางสาวธนัญญา	พลอาษา มูลนิธิดำรงชัยธรรมรุ่นที่	11/2552		 13,000

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน (บาท)

นางสาวศิรินภา		บุญรักษา

(	แอล.เอส.เอฟ.	รุ่นที่	18)

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน	

ในพระบรมราชินูปถัมภ์”	(	ม.น.ขและนวฤกษ์)	

ปีการศึกษา	2555

6,000

นางสาวอรทัย	บุญทวี มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน	

ในพระบรมราชินูปถัมภ์”	(	ม.น.ขและนวฤกษ์)	

ปีการศึกษา	2556

6,000

นางสาวยุพิน	มาตแก้ว ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด 30,000

นางสาวทิพรัตน์			มูลมณี ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด 30,000

นายประสาร			บุบผาลา ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2549 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวยุพดี				พันธ์เพ็ง ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2549 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวสุพรรษา			ไชยภา ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2549 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวรัตนาภรณ์			พรสีมา ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2549 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวดวงใจ			ปุผาโล ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2549 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นายภูวนาท		พูนสวัสดิ์ ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2550		 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาววรรวิศา		พานุรักษ์ ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2550		 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นายภัทรพลวัฒน์		ชาลีวงษ์ ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2550		 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นายปิยะเชษฐ์			ตะสิงห์ ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2550		 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวเสาวลักษ์	แต้มพิมาย ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2550		 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวงามจิตต์		ป้องนางไชย ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2550		 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวศิริพร			ทานะเวช ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2551 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวชนิดา		ยศพล ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2551		 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นายกิตติกุล		แก้วกาหลง ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2551 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวจิราภรณ์		บัวสิม ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2551 ยกเว้นค่าเล่าเรียน
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ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน (บาท)

นางสาวประภาพร		สุขภาพ ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2551 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวดวงพร		ประทุม ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2551 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวสุพัตรา		ลามพัฒน์ ทุนโควตาทุนผลการเรียนดีเด่นรหัส		2551 ยกเว้นค่าเล่าเรียน

นางสาวมนัสชนก		สิมชมภู “โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	”	รุ่นที่	1 4,000/เดือน

นางสาวอุสรีนา			ดือรามัน “โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	”	รุ่นที่	1			 4,000/เดือน

นางสาวอามีเน๊าะ		ดือสะเอะ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	”	รุ่นที่	6	

ประจำปีการศึกษา	2555

4,000/เดือน

นางสาวนูรยานี		บุกะอะ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	”	รุ่นที่	6	

ประจำปีการศึกษา		2555

4,000/เดือน

นางสาววิไลรัตน์			ศรีนารักษ์ ทุนบุญรอด	พัฒนานิสิต	นักศึกษา”	ประจำปีการศึกษา	2555 25,000

นางสาวอาสุ		อุทาจิตต์ ทุนบุญรอด	พัฒนานิสิต	นักศึกษา”	ประจำปีการศึกษา	2556 25,000

นางสาวเจนจิรา		แก้วเพชร ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง”	ปีการศึกษา	2555 25,000

นายเกรียงศักดิ์		กมล ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี”	ปีการศึกษา	2555 30,000

นายกานต์ชนก		ใครอุบล ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี”	ปีการศึกษา	2555 30,000

นายกฤษฎา		อินธิฤทธิ์ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี”	ปีการศึกษา	2556 30,000

นางสาวดาราวรรณ		รัตนศรี ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี”	ปีการศึกษา	2557 30,000

นายพินิจ		บุญขาว ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ในพระบรมราชินูปถัมภ์”			

ประจำปีการศึกษา	2555

นายกานต์ชนก	ใครอุบล ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม	”		ประจำปีการศึกษา	2554 4,000

นายธีรัชพันธ์	มณีธรรม ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นางสาวอนุสรา	ภิรมย์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นางสาวสุรีฉาย	ประทุมโย ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นางสาววิสุดา	คิอินธิ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นายกิตติพงษ์	ไวสาหลง ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นายสถาพร	ชินศรี ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นายเฉลิมพร		แสนสุข ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นายวทัญญู		มณีธรรม ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นายเสกสรร	น้ำเพชร ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นายณัฐวุฒิ		พลภักดี ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นายสุรเชษฐ		โกพลรัตน์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นายอนุวัฒน์		แสนมณี ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นายจิตกร		โยทาวัน ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา
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ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน (บาท)

นายคชาวุฒิ		จันทรคา ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นางสาวยุวดี		เรณู ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นางสาวจันทนาภรณ์		

หาทรัพย์

ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา

นางสาววิภาวดี		มูลมณี ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา	2554 ทุนส่งเสริมนักกีฬา
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ด้านการวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
	
	 T	ด้านการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์   
	 	 ด้านการวิจัย	นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์	คณะศึกษาศาสตร์	จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยให้

กับบุคลากรในปีงบประมาณ	2555	จำนวน	155	โครงการ	เป็นเงินทั้งสิ้น	23,490,000	บาท	มีบุคลากรและนิสิตได้

รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินแผ่นดิน	 จำนวน	 4	 โครงการ	 เป็นเงิน	 160,000	 บาท	 เงินรายได้มหาวิทยาลัย	

จำนวน	 47	 โครงการ	 เป็นเงิน	 1,190,000	 บาท	 เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์	 จำนวน	 101	 โครงการ	 เป็นเงิน	

1,950,000	บาท	และเงินภายนอก	จำนวน	4	โครงการ	เป็นเงิน	20,170,000	บาท	

 
จำนวนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

1.	การพัฒนาครูในการประเมินเพื่อการ

เรียนรู้ระดับชั้นเรียนด้วยการฝึกอบรมโดย

ใช้โรงเรียน	เป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่าย	

40,000	    รศ.ดร.บุญชม	ศรีสะอาด	

นางศตายุ	เชื้อโชติ	

2.	ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักจิตวิทยา

คลินิกไทย	

40,000	    ดร.ภมรพรรณ์	ยุระยาตร์	

3.	การนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ

งานอีเลิร์นนิ่งในสถาบันอุดมศึกษา	

40,000	    ดร.รัชนีวรรณ	ตั้งภักดี	

4.	การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ

สะดวกสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้	

โดยใช้สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์	

40,000	    ดร.มานิตย์	อาษานอก	

อ.ก่อเกียรติ	ขวัญสกุล	

อ.ธนดล	ภูสีฤทธิ์	

ดร.เหมราช	ธนะปัทม์	

ดร.รัชนีวรรณ	ตั้งภักดี		

5.	โครงการ	"หมอลำน้อย"	:	วิถีหมอลำ

สุนทรียภาพเพื่อการส่งเสริมสิทธิเด็ก	

 80,000	 20,000	  ผศ.วีณา	ประชากูล	

6.	โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้	

 80,000	 20,000	  ดร.จิระพร		ชะโน																					

อ.ประภัสนันท์	เพ่งกิจ												

อ.ดร.ภมรพรรณ์	ยุระยาตร์								

อ.ดร.ประสงค์		สายหงศ์											

นางสาวจิตลดา	อาษาทำ				

นางสาวกัลป์ยกร	จันทรศิริ	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

7.	โครงการห้องเรียนแห่งความสุขโดยใช้ไอ

ซีทีเป็นฐาน	

 

 80,000	 20,000	  ดร.มานิตย์		อาษานอก	

8.	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับ

นักเรียนและชุมชน	โรงเรียนบ้านวังแสง		

ต.วังแสง	อ.แกดำ	จ.มหาสารคาม	

 80,000	   ดร.มนตรี		วงษ์สะพาน	

9.	การพัฒนาสมรรถภาพการสอนด้วย		

e-learning	ของครูโรงเรียนเทศบาลเมือง

มหาสารคาม	

 80,000	 20,000	  รศ.ดร.สุทธิพงศ์		หกสุวรรณ์					       

รศ.ดร.เผชิญ		กิจระการ													

อ.ธนดล		ภูสีฤทธิ์																					

อ.ดร.มนิตย์		อาษานอก														

อ.ดร.ฐาปนี		สีเฉลียว	

10.	อิทธิพลกำกับของเพศ	วุฒิการศึกษา

และขนาดโรงเรียนที่มีต่อความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุพหุระดับระหว่างสไตล์การสอน	

สไตล์การเรียน	และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	:	การวิเคราะห์กลุ่มพหุ	

 160,000	  320,000	 อ.ดร.สุนทรพจน์	ดำรงศ์พาณิชย์	

ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ									

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์		ภูสีอ่อน	

11.	การพัฒนานิสิตสาขาวิชาภาษาไทย	 

ชั้นปีที่	4	ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน	

  30,000	  รศ.ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	

12.	การศึกษาคุณลักษณะด้านจริยธรรม

ของนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา		

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  30,000	  ดร.นภัสวรรณ	ธนาพงษ์อนันท์	

13.	การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินเพื่อการ

เรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

  40,000	  รศ.ดร.บุญชม		ศรีสะอาด			

รศ.สมนึก		ภัททิยธนี	

 

14.	โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้

ความเสี่ยงในการเรียนของนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	

  30,000	  ผศ.ดร.สมบัติ		ท้ายเรือคำ	

15.	การนำเสนอรูปแบบการให้บริการใน

งานอีเลิร์นนิ่งในสถาบันอุดมศึกษา	

  30,000	  ดร.รัชนีวรรณ		ตั้งภักดี	

16.	การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม	

  30,000	  ดร.สุวัฒน์		จุลสุวรรณ์	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

17.	รูปแบบการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

  30,000	  ดร.โกวัฒน์		เทศบุตร	

18.	ผลกระทบของความเครียดในการ

ทำงาน	ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรและ

ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  10,000	  นายจักรกฤษณ์		ไวจันทร์								

น.ส.กรรณิการ์		บุญพิคำ	

19.	การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของ

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

  10,000	  นางวราภรณ์		เหลี่ยมไธสง					

นางพิลาสลักษณ์	ไตรศิริวาณิชย์		

นางศุภรภัทร์		กลมดวง									

น.ส.ประภารัตน์	เค้าสิม	

20.	ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  30,000	  ดร.สุธรรม		ธรรมทัศนนท์	

21.	รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอน

ผ่าน	e-learning	ของอาจารย์คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  30,000	  ศ.(กิตติคุณ)	

ดร.สุทธิพงศ์		หกสุวรรณ	

22.	การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง

ของแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และ

จิตใจแบบสั้น	สำหรับนักศึกษาปริญญา

บัณฑิต	โดยใช้การวิเคราะห์พหุลักษณะ-

พหุวิธี	2	ระดับ	

  30,000	  ดร.วราพร		เอราวรรณ์	

23.	การพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคามในการเป็นผู้นำการเรียนรู้

เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเตรียมการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน	

  30,000	  ผศ.ดร.กาญจน์		เรืองมนตรี	

24.	การศึกษาการใช้วิธีการทางสถิติ

สำหรับการวิจัยของนิสิตระดับดุษฏีบัณฑิต	

สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	(The	Study	of	Using	

Statistical	Methods	for	Research	

Guides	of	Philosophy	Degree		

Students	in	the	Higher	Education	

Institutes	of	Northeast	Region)	

  30,000	  ผศ.ดร.ประเสริฐ	เรือนนะการ	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

25.	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติ

มีเดีย	เรื่อง	การพัฒนาหลักสูตร	

  50,000	  ดร.มนตรี		วงษ์สะพาน															

ผศ.ดร.ชวลิต	ชูกำแพง														

ผศ.ดร.เดชา	จันทคัต	

26.	รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	:	กรณีศึกษาตำบล

วังแสง	อำเภอแกดำ	จังหวัดมหาสารคาม	

  30,000	  ดร.มนตรี		วงษ์สะพาน					

27.	การศึกษาโมเดลพัฒนาการของการ

รับรู้ความสามารถด้านการสอนของนิสิต

ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  40,000	  รศ.ดร.ประวิต		เอราวรรณ์															

ดร.วราพร		เอราวรรณ์	

28.	ผลของการดื่มน้ำมะเม่าที่มีต่อระยะ

เวลาในการพื้นตัวของชีพจรและ

สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา	

  30,000	  รศ.มณเฑียร		พัวไพบูลย์	

29.	การศึกษาปัญหาการออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา	

นิสิตชั้นปีที่	5	ระดับปริญญาตรี	ประจำปี

การศึกษา	2555	คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  10,000	  นางสาวพัชรี		ศรีพุธา			

นางสาวหทัยชนก		มากพุ่ม	

30.	การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรสายสนับสนุน	คณะ

ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  10,000	  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเนตร

นิยมาศ		วรรณพยันต์			

นางสาวจิฬาวัลย์		สัพโส	

31.	The		Educational		Leader’s		

Perspective		on		ASEAN		Education	

  150,000	  ผศ.ดร.สังคม		ภูมิพันธุ์	

32.	รูปแบบการใช้ถุงหนังสือเพื่อพัฒนา

เด็กปฐมวัย	

  50,000	  อ.ศรีกัญภัสสร์	รังสีบวรกุล									

อ.สุดาเรศ	ศิริสิทธิ์ธนภาค									

ผศ.ดร.วีณา	ประชากูล	

33.	การประยุกต์ใช้การทดสอบแบบปรับ

เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อวัดความ

สามารถด้านการวัดและประเมินผลของ

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

  30,000	  อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์	สว่างบุญ	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

34.	การพัฒนาความร่วมมือเพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจน	พัฒนาสังคมและ			

สุขภาวะชุมชน	กรณีศึกษาชุมชนวังจาน	

ตำบลนาข่า	อำเภอวาปีปทุม	จังหวัด

มหาสารคาม	

  100,000	  รศ.ดร.ฉลาด		จันทรสมบัติ									

อ.ดร.สุรเชต		น้อยฤทธิ์												

นายทานตะวัน		สิงห์แก้ว	

 

35.	การพัฒนาแบบทดสอบคัดเลือกเข้า

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	ของคณะ

ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  50,000	  ดร.ญาณภัทร	สีหะมงคล											

ผศ.ดร.ประเสริฐ	เรือนนะการ	   

ผศ.ดร.อรนุช	ศรีสะอาด													

อ.ดร.วราพร	เอราวรรณ์													

อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์	สว่างบุญ 

36.	การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

โดยใช้บล็อก	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

  5,000	  รศ.ดร.ธูปทอง	กว้างสวาสดิ์	         

น.ส.จันจิรา	ชินโคตร														

น.ส.เกษฏาพร	วิเศษชาติ								

น.ส.ศศิธร	ฉวีรัมย์																

น.ส.บัวทิพย์	ม่อยจังหาร	

37.	การพัฒนาทักษะการพูดและความคิด

สร้างสรรค์	โดยการใช้เกมส่งเสริมการคิด

สร้างสรรค์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

  5,000	  รศ.ดร.ธูปทอง	กว้างสวาสดิ์	         

น.ส.รัตนา	แก่นนาคำ												

น.ส.จุฬารัตน์	จิตบุตร												

น.ส.ประดับพร	ภาระพงษ์						

น.ส.รุจิรา	มัชณิโม	

38.	ผลการใช้เทคนิคถึงความคิดในการ

สอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและ

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	

  5,000	  รศ.ดร.ธูปทอง	กว้างสวาสดิ์	        

น.ส.ชนิดา	ยศพล																	

น.ส.นุจรีย์	คำบุญเรื่อง											

น.ส.จิราพรรรณ	ดวงชาทม						

น.ส.ฐีติรัตน์	ประจำถิ่น		

39.	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	

  5,000	  รศ.ดร.ธูปทอง	กว้างสวาสดิ์				      

น.ส.ประภัสสร	สีใส														

น.ส.กิตติวรา	รัตนธรรมธาดา	  

น.ส.ลักขณา	อิณลา	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

40.	การพัฒนาทักษะการฟังและการเรียน
รู้ด้วยตนเองโดยใช้ล็อค			

  5,000	  รศ.ดร.ธูปทอง	กว้างสวาสดิ์		        
น.ส.ณัฐธิดา	โยธา																	
น.ส.วิภาดา	เก็จโกวิท													
นายเกษมกิตติ์	กูดซ้าย											
น.ส.วัชมล	แสนพวง														
น.ส.สกุลรัตน์	คุ้มอรุณรัตนกุล 

41.	การพัฒนาทักษะการเขียนเชิง

สร้างสรรค์โดยใช้อินเทอร์เน็ต	แฟนฟิกชั่น	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

  5,000	  รศ.ดร.ธูปทอง	กว้างสวาสดิ ์        

น.ส.จันทิรา	พันธ์สิงห์											

น.ส.ศิลนภา	ปัญญาพิมพ์								

น.ส.สุจิตรา	วิชาพูล															

น.ส.วิไลลักษณ์	บุตรพรม								

น.ส.จิรภัทร	โสระธิวา	

42.	ผลการใช้โคลงในการส่งเสริมทักษะ

การอ่านภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

  5,000	  รศ.ดร.ธูปทอง	กว้างสวาสดิ์		         

น.ส.ทิพวัลย์	รบศึก															

น.ส.มยุรี	วิบูลย์กุล															

น.ส.พัชรี	น้อมระวี															

น.ส.วันเนตรชนก	นวลมณี	

43.	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

  5,000	  รศ.ดร.ธูปทอง	กว้างสวาสดิ์	        

นายพฤษพล	กว้างนอก											

น.ส.ขวัญจิรา	คงโนนกอก								

น.ส.ปรุงฉัตร	อินบุตรดี										

น.ส.วันวิสาข์	ไชยแสง													

น.ส.เจนจีรา	ภูพันนา	

44.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	บวก	

ลบ	คูณ	หาร	สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	3	

  5,000	  อ.ก่อเกียรติ	ขวัญสกุล												

ดร.มานิตย์	อาษานอก												

น.ส.วลัยพร	ลุนบุตร	

45.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	

เรขาคณิต	สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	3	

  5,000	  อ.ก่อเกียรติ	ขวัญสกุล												

ดร.มานิตย์		อาษานอก												

น.ส.นริศรา		อุทัยแพน	

46.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	วันและเวลา 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

  5,000	  อ.ก่อเกียรติ		ขวัญสกุล												

ดร.มานิตย์		อาษานอก												

น.ส.จันทร์ฉาย		ใบบัง	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

47.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่อง		

การทักษะทาง	ในรายวิชาภาษาอังกฤษ	

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

  5,000	  อ.ก่อเกียรติ		ขวัญสกุล												

ดร.มานิตย์	อาษานอก											

นายศักดิ์สิทธิ์	จ่าเหลา	

48.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	เรื่อง	

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว	

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ	สำหรับนักเรียน	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

  5,000	  อ.ก่อเกียรติ	ขวัญสกุล												

ดร.มานิตย์	อาษานอก												

น.ส.ภาวดี	หอมหวล	

49.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	เรื่อง	

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบ	ๆ	

ตัวเรา	ในรายวิชาภาษาอังกฤษ	สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

  5,000	  อ.ก่อเกียรติ	ขวัญสกุล												

ดร.มานิตย์	อาษานอก												

น.ส.อุไรวรรณ	เอกตาแสง	

50.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	เรื่อง	

การสื่อสารในชีวิตประจำวัน	ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ	สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	

  5,000	  อ.ก่อเกียรติ	ขวัญสกุล												

ดร.มานิตย์	อาษานอก												

น.ส.ธิดาวรรณ	โพธิ์ทอง	

51.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ		 

เรื่อง	สถานที่ต่างๆ	ในชีวิตประจำวัน	 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ	สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

  5,000	  อ.ก่อเกียรติ	ขวัญสกุล												

ดร.มานิตย์	อาษานอก												

น.ส.พรทิพย์	ภูนา	

52.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน	เรื่อง	ทศนิยม 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

  5,000	  อ.ดร.เหมราช		ธนะทัทม์																

น.ส.จินตหรา		เขาวงค์	

53.	การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน	เรื่อง		

การผันอักษร	ในรายวิชาภาษาไทย	

สำหรับนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

  5,000	  อ.ดร.เหมราช	ธนะปัทม์			

อ.ก่อเกียรติ	ขวัญสกุล	

นางสาวสุวมล	ศรีภักดี	

54.	การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสาร

สนเทศ	และเจตคติต่อการใช้อินเทอร์เนต

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ได้

รับจากการจัดการเรียนรู้แบบสบายตา

โมเดล	กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	

  10,000	  ดร.ญาณภัทร		สีหะมงคล									

นายเอกชัย		ศิริจันทร์	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

55.	ผลการเรียนสาระการอ่าน	กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย	ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	ระหว่างการใช้

โปรแกรมบทเรียนการสอนอ่านแบบ	MIA	

กับการสอนตามคู่มือครู	

  10,000	  รศ.ดร.เผชิญ		กิจระการ																

นายสิทธิ		แก้วรอด				

56.	ผลการเรียนเรื่อง	บทประยุกต์	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ของนักเรียน	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดยการจัดการ

เรียนรู้บนเว็บที่เน้นทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์กับการจัดการเรียนตาม

คู่มือครู	

  10,000	  รศ.ดร.เผชิญ		กิจระการ																

นายอนุพงษ์		ผลไสว				

57.	การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์		 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	รูปสี่เหลี่ยม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	และ

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6		ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ	

4	MAT	กับ	การจัดการเรียนรู้แบบปกติ	

  10,000	  ดร.ญาณภัทร		สีหะมงคล									

นางสาวนภัสสร		ไชยเสนา	

58.	การเปรียบเทียบผลการเรียน	เรื่อง	

การสร้างผลงานการนำเสนอแลลมัลติ

มีเดีย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ระหว่างการ

เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตาม

หลักการจัดกิจกรรม	Synectics	กับการ

เรียนแบบปกติ	

  10,000	  รศ.ดร.เผชิญ		กิจระการ																

นางศิริพร		พลพุฒินันท์	

59.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	และการคิดวิเคราะห์	เรื่องการต่อ

วงจรไฟฟ้าวิชางานช่างไฟฟ้า	กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ระหว่างการเรียน

ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์

จำลองกับการเรียนแบบปกติ	

  10,000	  ศ.(กิตติคุณ)	

ดร.สุทธิพงศ์		หกสุวรรณ													

นายณรงค์กรณ์		คำพิศาล		

60.	การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกทักษะการ

คิดระดับสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	3	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	20	

  10,000	  รศ.ดร.ประวิต		เอราวรรณ์																

นางจันทร์ทิมา		สูงสุมาลย์	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

61.	ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับผลสัม

ฤทธิ์ทางการเรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	

  10,000	  รศ.ดร.ประวิต		เอราวรรณ์																

นางสาวอัญฉรา	จันทรเสนา			

62.	การพัฒนาแบบฝึกความคิดสร้างสรรค ์

ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	เรื่อง

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	

  10,000	  รศ.ดร.ประวิต		เอราวรรณ์																

นางสาวทักษิณา	งามประดับ		

63.	การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จังหวัด

อุดรธานี	

  10,000	  รศ.ดร.ประวิต		เอราวรรณ์																

นางสาวเสาวภาคย์	เชื้อประทุม	

64.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่องพลังงานแสง	ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ชั้นพื้นฐาน	และการคิด

วิเคราะห์	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา		 

ปีที่	4	ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฏีพหุ	ปัญญา	และการจัดการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือ	

  10,000	  อ.ดร.อารยา		ปิยะกุล															

นางรัชนี		ทองเทพ	

65.	ความสามารถในการอ่านและการเขียน	

ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวง

ล้อแก้ปัญหา	(TASC)	และการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ	(Inquiry	Model)	

  10,000	  ผศ.ดร.สุรศักดิ์		คำคง											

นางสาวฟ้าสุดา		แดงโชติ	

66.	ผลของการฝึกการทรงตัวด้วยเทคนิก	

สตาร์เอ็กซเคอชั่นกับการฝึกความมั่นคง

ของลำตัวร่วมกับการฝึกโปรแกรมปกติที่มี

ต่อความแม่นยำของการเสิร์ฟ	ความเร็วใน

การเสิร์ฟและการทรงตัว	ในนักกีฬาเซปัก

ตะกร้อหญิง	

  10,000	  ดร.ชัยรัตน์		ชูสกุล																			

นายชยกร		พาลสิงห์						

67.	ผลของการออกกำลังกายด้วยการเต้น

แอโรบิคและสเตปแอโรบิคประยุกต์ที่มีต่อการ	

ตอบสนองทางร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ	

  10,000	  ดร.ชัยรัตน์		ชูสกุล												

นางนวลละออง		เบลล์	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

68.	ความสัมพันธ์ระหว่างทำงานเป็นทีม

กับการบริหารงานในสถานศึกษา	สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาฬสินธุ์	เขต	3	

  10,000	  ผศ.ดร.พชรวิทย์	จันทรศิริสิร 

นางสาวลัดดาวรรณ	ศรีหาบุตร	 

69.	รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน	

กับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจแบบพอเพียง	กรณีศึกษา	ตำบล

นาข่า	อำเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	

  10,000	  รศ.ดร.ฉลาด	จันทรสมบัติ												

ชนิดา	ลือปัญญา			

70.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	เจตคติทางวิทยาศาสตร์		และทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	5	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยประยุกต์ใช้พหุปัญญาและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	

  10,000	  อ.ดร.ปัทมาวดี		เงินจันทร์				

น.ส.ปิยะรัตน์		สีคง	

71.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษา	การคิดแก้ปัญหา	และเจตคติต่อ

การเรียนวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่2ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้	แบบ

สมองเป็นฐาน	และการจัดการเรียนรู้แบบ

ปัญหาเป็นฐาน	

  10,000	  ดร.ปัทมาวดี		เงินจันทร์										

นางสาวจันทร์พร	โพธิ์หล้า				

72.	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	และ

เจตคติต่อการเรียนฟิสิกส์	เรื่อง	คลื่นกล		

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ระหว่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	

7	ขั้น	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน	

  10,000	  ดร.ปัทมาวดี		เงินจันทร์				

นางสาววลัยลักษณ์	คตะวงศ์	

73.	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		

การวิเคราะห์และทักษะกระบวนการ	

วิทยาศาสร์		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่เรียน

ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด	

Constructivis	และการจัดการเรียนรู้แบบ

สมองเป็นฐาน	

  10,000	  ดร.ปัทมาวดี		เงินจันทร์										

นางสาวสุวรรณี		ศรีเนตร			
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ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 
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งบเงินรายได้ 
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ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

74.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และเจตคต ิ

เชิงวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสซึมประกอบการเรียนรู้กลุ่มร่วม

มือแบบSTADและแบบLT	

  10,000	  ดร.สมทรง		สทธิ																	

นางภาวนา	วะปะแก้ว			

75.	การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุ	

ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดแก้ปัญหาของ	

นักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

ภาคตะวันออดเฉียงเหนือตอนบน	

  10,000	  ดร.สุนทรพจน์	ดำรงค์พานิช			 

นางสุดาทิพย์	นนตระอุดร	

76.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง	พลังงานแสง	ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน	และการคิดเชิง

เหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

วัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	(7E)และกิจกรรม

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	(PBI)	

  10,000	  ดร.อารยา		ปิยะกุล																			

นางสำเนียง	แสงศิลา			

77.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การคิดวิเคราะห์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

วัฏจักรการเรียนรู้	4MAT	และการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น	

  10,000	  ดร.สมทรง	สทธิ																	

นายสวัสดิ์	สิทฺมาตย์	

78.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เขต	9	

(เลย-หนองบัวลำภู)	

  10,000	  รศ.ด.ประวิต		เอราวรรณ์															

นายสุพร		มูลศรี			

79.	การตรวจสอบโมเดลการวัดอัตมโน

ทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	4	ด้วยการวิเคราะห์องศ์

ประกอบเชิงยืยยันอันดับ	3	

  10,000	  ดร.วราพร		เอราวรรณ์													

นางสาวมัทนา		นูนาเหนือ	

80.	โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

  10,000	  ดร.วราพร		เอราวรรณ์													

นางสาวสุภาพร	แดนสมปัดสา	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 
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ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

81.	ปัจจัยที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการเรียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุดรธานี	

  10,000	  ดร.วราพร		เอราวรรณ์														

นางสาวนุจรี		สุดทีป					

82.	การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบ

วงจรลำดับเวลาของเจมส์	แมคเคอรNแนน	

(Jame	McKernan)	

  10,000	  ดร.วราพร		เอราวรรณ์																

นางฐิติมา		กาลวิบูลย์			

83.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	การคิดสังเคราะห์	และเจตคติต่อ

การเรียนภาษาไทย	ชุดวรรณคดีวิจักษ์	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่

จัดการเรียนแบบCIPPAกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ	KWL	PLUS	

  10,000	  ดร.ณาณภัทร	สีหะมงคล												

นางสาวสุธีธิด	บรรณารักษ์			

84.	การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความสามารถด้านการใช้เท

คดนดลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	สังกัดสำนักงานเขต

พื่นที่การศึกษามัธยม	เขต	25	

  10,000	  ดร.วราพร	เอราวรรณ์															

นางสาวคำปัน	พุทสะท้าน		

85.	การติดตามและประเมินการใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

พุทธศักราช	2551	

  10,000	  รศ.สมนึก	ภัททิยธนี																			

สุลาวัลย์	หงษ์ปาน									

86.	การพัฒนาทักษะทางสังคมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยใช้

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม	

  10,000	  ผศ.ดร.อรนุช		ศรีสะอาด																

นางพัชรี	ประจญ	

88.	การวิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	32	

  10,000	  รศ.ดร.บุญชม		ศรีสะอาด												

นางสาวกิ่งดาว		อักษร					

89.	การติดตามและประเมินโครงการ

โรงเรียนดีประจำตำบลของโรงเรียนจังหวัด

นครราชสีมา	

  10,000	  รศ.ดร.บุญชม		ศรีสะอาด											

นางสาวพรพิมล		ตั้งใจ	
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90.ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับ

พฤติกรรมบริโภคนิยมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	ในโรงเรียนขยาย

โอกาส	จังหวัดศรีสะเกษ	

  10,000	  รศ.ดร.ประวิต		เอราวรรณ์													

นางสาวอัญชลี	จิตรแม้น	

91.	ปัจจัยที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

มหาสารคาม	เขต	1	

  10,000	  ผศ.ดร.พชรวิทย์	จันทรศิริสิร             

นายกฤตย์		คำนวนไว									

92.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง	สารในชีวิตประจำวัน	การคิดวิเคราะห์	 

และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  

ของชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่	6	ระหว่าง 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้	7	ขั้น	

  10,000	  ดร.อารยา	ปิยะกุล																		

นางวัชรินทร์		กงภูธร					

93.	การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ด้วยกลักการมีส่วนร่วม	

  25,000	  ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน													

นายชินวัตร	บุปผาวัลย์	

 

94.	การพัฒนารูปแบบการประเมินการ

จัดการเรียนรู้ของครูภาษาต่างประเทศ	

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนมาตรฐานสากล	

  25,000	  ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน													

น.ส.เพ็ญประภา	กั้วพิทักษ์	

95.	การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ	

ภายในสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก	

  25,000	  ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน													

น.ส.นารี	นาจวง				

96.	อิทธิพลกำกับของสไตล์การเรียนใน

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	

ปีที่	1	สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ		 

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	

  25,000	  ดร.สุนทรพจน์		ดำรงค์พานิช		   

นางสุนันท์		สีพาย								

97.	การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อ

การเรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา	

  25,000	  รศ.ดร.บุญชม	ศรีสะอาด																

นางศตายุ	เชื้อโชติ			
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

98.	การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมแบบ

ร่วมมือบนเว็บ	เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

  25,000	  รศ.ดร.เผชิญ	กิจระการ														

นายณัฐวุฒิ	ภูมิพันธ์	

99.การพัฒนาโมเดลการจัดสภาพแวดล้อม 

ทางการเรียนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

แนวจิตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา	

  25,000	  รศ.ดร.สุทธิพงศ์	หกสุวรรณ            

นายสุขมิตร		กอมณี				

100.	การพัฒนาโมเดลการเรียนการส่วน

แบบร่วมมือร่วมใจบนเว็บ	เพื่อส่งเสริม

การรู้คิดสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	

  25,000	  รศ.ดร.สุทธิพงศ์	หกสุวรรณ			          

น.ส.ศิรินันท์	ถนัดค้า	

101.	การพัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อมการ

เรียนบนเว็บ	เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา	

สำหรับนิสิต/นักศึกษา	สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า		

 

  25,000	  รศ.ดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ									

นายทองมี	ละครพล	

102.	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

โดยการบริการสังคม	สำหรับนักศึกษา

วิชาชีพครู	

  25,000	  ผศ.ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม		         

น.ส.ปาริชาติ	ประเสริฐสังข์	

103.	การประยุกต์ทฤษฏีการตอบสนอง

ข้อสอบแบบตรวจให้คะแนน	2	ค่า	และ

มากกว่า	2	ค่า	ในการวิเคราะห์แบบ

จำลองสมการเชิงโครงสร้าง	

  25,000	  ดร.ญาณภัทร	สีหะมงคล							

นายเทิดศักดิ์	สุพันดี													

104.	การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามการจัด

ประเภทจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ

มาร์ซาโน	

  25,000	  รศ.ดร.ธูปทอง	กว้างสวาสดิ ์         

นางจิรพรรณ	นาคแย้ม			

105.	การพัฒนารูปแบบการประเมิน

ประสิทธิผลองค์การของคณะวิชา	ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ	

  25,000	  รศ.ดร.ประวิต	เอราวรรณ์			

นางสาวสมาพร	ศิริลาภ	

106.	การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมบน

เว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบนำ

ตนเองสำหรับนักศึกษา	สาขาวิชา	

คอมพิวเตอร์ศึกษา	

  25,000	  รศ.ดร.เผชิญ	กิจระการ										

นายวรฤทธิ์	กอปรสิริพัฒน์	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

107.	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา	

  25,000	  รศ.ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	

นางสาวรัตนาภรณ์	ไตรศร	

108.	การพัฒนาระบบบริหารจัดการชั้นเรียน 

สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

  25,000	  ผศ.ดร.ชัยยุทธ	ศิริสุทธิ์												

นางกาญจนา	วิเศษรินทอง	

109.	การพัฒนาโมเดลการเรียนการสอน

แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น	

  25,000	  รศ.ดร.สุทธิพงศ์	หกสุวรรณ 

น.ส.กัญจน์ณิชา	ชาวเรือ	

110.	การพัฒนาวิธีประเมินโครงการตาม

แนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฏีเป็นฐาน	

  25,000	  รศ.ดร.ประวิต		เอราวรรณ์														

นายเทพไทย		โชติชัย		

111.	การจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	:	พหุกรณีศึกษา	

 15,000	   ดร.ญาณภัทร		สีหะมงคล	

นายเสมอ		สีน้อย	

112.	การพัฒนาตัวบ่งชี้การส่งเสริมทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

บุรีรัมย์	

 15,000	   ดร.ญาณภัทร	สีหะมงคล	

นางสาวสิริวรรณ	นพตลุง	

113.	การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

นางสาวรณิดา	ยะสาธะโร	

114.	การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ	เรื่องการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เบื้องต้น	เพื่อส่งเสริม	ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	และการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียน

แบบผสมผสาน	สำหรับนิสิตปริญญาตรี	 

ที่มีคุณลักษณะการ	

 15,000	   รศ.ดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	

นางสาวอรเกษม	จันทร์สมุด	

115.	การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา	

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

 15,000	   รศ.ดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	

นางอำพร	วิเศษพงษ์	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

116.	การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเอง 

สำหรับนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาบุรีรัมย์	เขต	4	

 15,000	   รศ.ดร.บุญชม	ศรีสะอาด	

นางประยุรภรณ์	บุ้งทอง	

117.	การพัฒนาโมเดลการจัดลำดับความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ 

อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการและผลสัมฤทธิ์

ทางการอ่านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จังหวัดสุรินทร์	

 15,000	   อ.ดร.สุนทรพจน์	ดำรงค์

พานิช	

นางณัฐพัชร์		

สล้างสิงห์	

118.	การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่

ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา

และฝ่าฟันอุปสรรค	(AQ)	ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปี่ที่	5	สำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	28	:	การวิเคราะห์

พหุระดับ	

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

นางสาววารินทร์	อ่อมแก้ว	

119.	การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง

พหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	2	ในจังหวัดศรีสะเกษ	

 15,000	   อ.ดร.สุนทรพจน์	ดำรงค์พานิช 

นายอนุวัฒน์	อินทร์ตา	

120.	การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความ	

ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา	(IQ)	ความฉลาด	

ทางอารมณ์	(EQ)	ความฉลาดทางจริยธรรม	

(MQ)	ความสามารถในการเผชิญและ

ฝ่าฟันอุปสรรค	(AQ)	และความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์	

 15,000	   อ.ดร.ณภัสวรรณ	ธนาพงษ์อนันต ์

นางพัชราภรณ์	บุญทวี	

121.	การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดขั้นสูงของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	จังหวัด

ศรีสะเกษ	

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นายสุนทร	ใจภักดี	

122.	การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล

ต่อการรับรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์		ภูสีอ่อน	

นางสาวนลินี		พานะรมย์	
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ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จำนวน) 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 

(บาท) 

งบเงินรายได้ 

(บาท) 
ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

123.	การวิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	วิชาเคม ี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	จังหวัดบุรีรัมย์	

 15,000	   อ.ดร.มังกร	ศรีสะอาด	

นางสาวสุริยา	มมประโคน	

124.	การวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้

ความเสี่ยงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	5	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน	

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นางวงเดือน	เชิงหอม	

125.	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

พหุระดับความสามารถในการจัดการตนเอง 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ในจังหวัด 

ยโสธรและศรีสะเกษ:การวิเคราะห์กลุ่มพหุ	

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

นางสาวสุรีรัตน์	แก้วคำใส	

126.	การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุ

ระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ของโรงเรียน

รัฐบาลในจังหวัดอุบลราชธานี	

 15,000	   รศ.ดร.บุญชม	ศรีสะอาด	

นางสาววาสนา	ใจเอื้อ	

127.	การสร้างแบบทดสอบพีระมิดที่มี

หลายข้อในแต่ละขั้น	ที่ดำเนินการสอบ

ด้วยคอมพิวเตอร์	วิชาเคมี	เรื่อง	ตารางธาตุ	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

 15,000	   อ.ดร.ญาณภัทร	สีหะมงคล	

นางสาวจันทร์เพ็ญ	มาศแสน	

128.	การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับวิธี

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการ

เรียนคณิตศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษา	:	

โดยการวิเคราะห์อภิมาน	

 15,000	   ผศ.ดร.อรนุช	ศรีสะอาด	

นางสาวอุทมพร	พันธ์ชมภู	

129.	การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์	หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาวิชาการวิจัย

การศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 15,000	   รศ.ดร.บุญชม	ศรีสะอาด	

นางสาววัชญา	หระมาตย์	

130.	การเปรียบเทียบการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น	ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยเทคนิค	KWDL	และ	

SSCS	ตามแนวคิด	Constructivi	

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นางสาวสุภาพ	โสรส	
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ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

131.	การเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหา	และ	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่องแรงและกฎการ 

เคลื่อนที่	ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	ตามแนวคิด	Socioscientific 

และการจัดการเรียนรู้	โดยใช้วัฏจักรการ

เรียนรู้		

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นางสุดาวัลย์	ใจภักดี	

132.	การเปรียบเทียบความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์

เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	3	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	24	จังหวัดกาฬสินธุ์	 

ที่มีแบบการเรียนแตกต่างกัน	

 15,000	   ผศ.ดร.อรนุช	ศรีสะอาด	

นางอธิชา	ทองรุ่ง	

133.	การเปรียบเทียบความสามารถใน

การคิดเชิงวิพากษ์	การคิดเชิงวิเคราะห์	

การคิดเชิงสังเคราะห์ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่

เรียนต่างชั้นปี	กลุ่มเรียนต่างกัน	และเพศ

ที่ต่างกัน	

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นายเกษมสันติ์	รจพจน์	

134.	การเปรียบเทียบทักษะชีวิต	ผลสัมฤทธิ์	

ทางการเรียน	และความพึงพอใจในการ

เรียนวิชาฟิสิกส์	เรื่อง	แสง	และ	ทัศนอุปกรณ ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ระหว่างการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคคำถาม 

R-C-A		

 15,000	   รศ.ดร.ประวิต	เอราวรรณ์	

นางสาววันวิสา	ทิพวัตร	

135.	การเปรียบเทียบทักษะชีวิตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีชาติพันธุ ์

 

 15,000	   รศ.ดร.ประวิต	เอราวรรณ์	

นางปาริชาติ	ปุริสาย	

136.	การเปรียบเทียบผลการเรียน	เรื่อง	

การสร้างผลงานการนำเสนอแบบมัลติมีเดีย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ระหว่างการเรียน

โดยใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลัก

การจัดกิจกรรม	Synectics	กับการเรียน

แบบปกติ	

 15,000	   รศ.ดร.เผชิญ	กิจระการ	

นางศิริพร	พลพุฒินันท์	
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ชื่อโครงการ 
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ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน 
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งบเงินรายได้ 
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ภายนอก 

(บาท) 
มมส. คณะฯ 

137.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การคิดวิจารณญาณ	และการแก้ปัญหา	

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใช้วิธีสอนแบบ	KWDLวิธีสอนแบบ

นิรนัย	และวิธีสอนตามรูปแบบของ	สสวท.	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นายพลวิสันติ์	สิงหาอาจ	

138.	การเปรียบเทียบพัฒนาการด้าน

สังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป	(High/

Scope)	กับการจัดประสบการณ์ตามปกติ	

 15,000	   รศ.ดร.บุญชม	ศรีสะอาด	

นางสาววณิชยา	วิเศษนันท์	

139.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	5	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	:	 

การวิเคราะห์กลุ่มพหุ		

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นางสาวจุฑารัตน์	สุพลแสง	

140.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทะเยอทะยาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน		

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นางธันยพร	ป้องกัน	

141.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ	 

ในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

33	จังหวัดสุรินทร์	

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นายพงษ์พิษณุ	สล้างสิงห์	

142.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ

ในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้น	ป.3	

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

นางสมจิต	ลุนสำโรง	

143.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ

ในการแก้ปัญหา	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	5	

 15,000	   ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	

นายอิสระ	กุลวุฒิ	

144.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะชีวิตโดยมีการ	

เผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคเป็นปัจจัย

คั่นกลาง	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

5	ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	20	(	อุดรธานี	)	

 15,000	   อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	

นางตะวัน	พุ่มชะบา	
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145.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงบวกของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

นางสาวนุชนารถ	หอมหุน	

146.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เครือข่ายสังคม 

ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	4	

 15,000	   รศ.วิรัตน์	พงษ์ศิริ	

นายสมสรรค์	กันยาหลง	

147.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ 

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	:	การวิเคราะห์

พหุระดับ	

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

นางสุภาภรณ์	อุดมทรัพย์	

148.	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์	

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ในจังหวัดกาฬสินธุ์	

 15,000	   อ.ดร.ญาณภัทร	สีหะมงคล	

นางสาวชนกนาถ	สมีน้อย	

149.	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียน	ชั้นมัธยม	

ศึกษาปีที่	3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	27	

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

นางสาวศศิธร	ปิตฝ่าย	

150.	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	:	การวิเคราะห ์

พหุระดับ	

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

นางสาวทัศนวรรณ	จันทะวงษ์	

151.	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยม	

ศึกษาปีที่	5	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาที่	26	:	การวิเคราะห์

พหุระดับ		

 15,000	   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	

นางสาวพูนสุข	สมดี	

152.	อิทธิพลของเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์	

ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา	ความฉลาด

ทางอารมณ์	อัตมโนทัศน์	และแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์	ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

5	จังหวัดหนองบัวลำภู	

 15,000	   อ.ดร.ณภัสวรรณ	ธนาพงษ์อนันท ์

นางสาวนฤวรรณ	ตั้งวานิชย์เจริญ	
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153.	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	(โครงการต่อเนื่อง

ปีงบประมาณ	2554)	

   5,000,000	 ดร.สมทรง		สิทธิ		

ผศ.ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม 

ดร.ชัยรัตน์	ชูสกุล	

ดร.อารยา	ปิยกุล	

ดร.กันยารัตน์	สอนสุภาพ	

154.	โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พี่

เลี้ยงระดับภาคและระดับจังหวัดเพื่อช่วย

เหลือจังหวัดและท้องถิ่นนำร่องการพัฒนา

หน่วยจัดการ	ดูแลรายกรณี	(Case	

Manangement	Unit)	เพื่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบ

การศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการ

ศึกษา	:	ภาคตะวันเอกเฉียงเหนือ	

   2,000,000	 ดร.จิระพร	ชะโน	

ผศ.ดร.ประเสริฐ	เรือนนะการ 

ดร.ญาณภัทร	สีหะมงคล	

ดร.วราพร	เอราวรรณ์	

ดร.พชรพร	ยูรยาตร์	

ดร.เหมราช	ธนะปัทม์	

อ.จีระวรรณ	ศรีจันทร์ไชย	

นายณัฐพล	จันทรคติ	

นางรุ่งทิพย์	สิงพร	

นางสาวจิตลดา	อาษาทำ	

155.	โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจสังคม	

ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะใน

โรงเรียน	

   12,850,000	 รศ.ดร.ประวิต		เอราวรรณ์	

อ.ดร.วิเชียร	ไชยบังค์	

อ.ดร.มนตรี		วงษ์สะพาน	

อ.ดร.วราพร		เอราวรรณ์	

อ.ดร.มานิตย์	อาษานอก	

อ.พรรณทิพพา		ทองมี	

อ.ภานุวัฒน์	บุญเย็น	

อ.ศุพาภร		เชื้อพะคา	

รวม (บาท) 160,000 1,190,000 1,950,000 20,170,000  
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/ว.ด.ป. 

ฉบับที่ลงบทความ 

1 ผศ.ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม	

ผศ.วีณา	ประชากูล	

Online	Professional	Experiences	in	

Teacher	Preparation	Program	:	

A	Preservice	Teacher	Study	

Canadian	Social	Science	

Vol.7,	No.5	2011,pp.116-120	

2	 ผศ.ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม	

ผศ.วีณา	ประชากูล	

Study	on	Group-based	Problem-solving	

of	Pre-service	teachers		in		Early	

Childhood		Education		Program	

 

Journal	of	Applied	Sciences	

Research	v8	n3	p1642-1645	

2012	

3 รศ.ดร.พิศมัย	ศรีอำไพ	 The	Results	of	Applying	Contemplative	

Education	Concepts	in	Learning	Activities	

on	the	E.Q.	of	First	Year	Students	

Majoring	in	Early	Chilhood	Education	

European	Journal	of	Social	

Sciences	Volume24,	Number1	

(2011)	

4	 ดร.จิระพร	ชะโน	 Successful	Intervention	for	Preschool	

Autistic	Children	

European	Journal	of	Social	

Sciences	vol.26	No.4	(2011)	

5	 รศ.ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	 Developing		Teaching		Language		Model		

of		EKKE		for		the		Beginner		Children's		

Learning		

European	Journal	of	Social	

Sciences	vol.26	Issue	2		

December	(2011)	

 

6 ดร.จิระพร		ชะโน	 An	Education	in	Awareness	:	Recovering	

the	heart	of	learning	through		

contemplation.	

International	Journal	of	Asian	

Social	science,	Vol.	2	No.2,	

pp	106	-	110.	(2012)	

7 ดร.จิระพร		ชะโน	 Instructional	Development	Process	based	

on	Contemplative	Education	:	The	Course	

for	Teaching	Physical	and	Health		

Disabilities.	

European	Journal	of	Social	

Sciences.	ISSN	1450	-	2267	

ฮนสใ	28	น.4	(2012),	pp.	569	

-	573	

8 ผศ.ดร.พชรวิทย์	จันทร์ศิริสิร	

ผศ.ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม	

MSU-Test	:	A	Tool	for	Measuring	

Students'	Achievement	

Canadian	Social	Science	

Vol.7,	No.5	2011,pp.121-123	

9 ผศ.ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม	 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นพื้นฐาน	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	

(5E)	กับจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้		

7	ขั้น	(7E)		

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา	เล่มที่	1	ฉบับที่	1	2555	
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ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/ว.ด.ป.  

ฉบับที่ลงบทความ 

10 ดร.มนตรี	วงษ์สะพาน	 Development	of	Teacher's	Self		Learning		

Packange	titled	"Thinking	Skill	ASSessment	

European		Journal	of	Social		

Sciences	Volume	31		Issue	4		

11 ดร.มนตรี	วงษ์สะพาน	 Self-learning	package	for	teachers	titled	

"Students"	Thinking	Skill	Evaluation	

National	Conference	on	

Educational	Reform	ISSN	:	1906 

-	0653,	pp.354-355	(2012)	

12	 ดร.มนตรี	วงษ์สะพาน	 Development	the	shared	power	model	of	

Educational	Quality	Assurance	through	

Knowledge	Management	Process	of	

staffs	in	the	Faculty	of	Education	

Mahasarakham	University	

National	Conference	on	

Educational	Reform	ISSN	:	

1906-0653,pp.356-358	(2012)	

13 อ.ดร.ณภัสวรรณ	ธนาพงษ์อนันท์	 Knowledge,	Attitudes	and	Food	Consumption	

Behavior	of	the	Personnel	of	the	Faculty	

of	Education	at	Mahasarakham	University	

Vajira	Medigal	Journal	Vol.55	

No.2	May	-	August	2011	

14	 อ.ดร.ดวงไกร	ทวีสุข	 Transformational	Leadership	and	Leadership 

Substitutes	Variables	as	Determinants	of	

Coaches'Job	Satisfaction	in	Thailand	

The	International	Journal	of	

Sport	and	Society	Volume	2,	

Issue1,	pp.29-40	

15	 ดร.สุธรรม	ธรรมทัศนานนท์	 Factors	Influencing	the	Total	Quality	

Management	(TQM)	Behaviors	of	Lab	

School	under	the	Office	of	Sakon	Nakhon	

Educational	Service	Area	

European	Journal	of	Social	

Sciences	vol.27	No.3	(2012)	

pp.436-443	

16 รศ.ดร.ฉลาด	จันทรสมบัติ	 Developing	a	Communuty	Health	

Conditions	for	Happiness,	Phase	1	

European	Journal	of	Social	

Sciences,	October	21,2011,	

Volume	7	(4),	:	Number	:		 

627	-	631	

17 รศ.ดร.ฉลาด	จันทรสมบัติ	 Developing	a	Community	Enterprise	

Consultant	Network	for	Isan	

Journal	of	Social	Sciences,	

October	21,2011,	Volume	7	

(4),	:	Number	:	611-618	

18 รศ.ดร.ฉลาด		จันทรสมบัติ	 Developing	Learner	Centered	Action	

Learning	Model	

European	Journal	of	Social	

Sciences	October	21,2011,	

Volume	7(4),:	Number	:	635-642	

19 รศ.ดร.ฉลาด		จันทรสมบัติ	 การพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความ

ยากจน	พัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัด

มหาสารคาม	ระยะที่1	(ปี2554)	

วารสารบริหารและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ปีที่	4	

ฉบับที่	2	พฤษภาคม-สิงหาคม	

พ.ศ.	2555	
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ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/ว.ด.ป.  

ฉบับที่ลงบทความ 

20	 รศ.ดร.ฉลาด		จันทรสมบัติ	

นายทานตะวัน		สิงห์แก้ว	

Quality		Business		Service		Provider		in		

Community		Enterprise	

Journal	of	Social	

Sciences,2012	Volume	8(2),	:	

Number	:	258-262	

21	 รศ.ดร.สุทธิพงศ์		หกสุวรรณ	 การประเมินหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต	

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะ

ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ

พัฒนา	(สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์)	ปีที่4	ฉบับที่8	

เดือนกรกฎาคม	-	ธันวาคม	

2555	

 

22	 อ.ดร.เหมราช	ธนะปัทม์	

รศ.ดร.เผชิญ	กิจระการ	

A	Web	Search	Based	Instructional	

System	Model	for	Higher	Education	in	

Thailand	

The	Social	Sciences	9	(1)	:	

23-26,	2012	

23	 อ.ดร.ฐาปนี	สีเฉลียว	 Instructional	Design	and	Development	

Activities	to	Develop	Creative	Thinking	

Skills	of	Undergraduate	Engineering	

Students	

International	Journal	of	

Innovation,	Management	and		

Technology.	Vol.3	No.2,	April	

2012	

 

24	 ดร.สุนทรพจน์	ดำรงค์พานิช	 An	investingation	of	lerning	styles	

influencing	mathematics	achievement	of	

seventh-grade	students	

Educational	Research	and	

Reviews	vol.6(15),	pp	835-

842,	19	October,2011	

 

25	 ดร.สุนทรพจน์	ดำรงค์พานิช	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จังหวัด

ศรีสะเกษ	:	โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ

โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปลงแผง	

 

วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์	

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์.	 

แห่งประเทศไทย	ธันวาคม	2554	

หน้า	21-40	

26	 รศ.ดร.บุญชม		ศรีสะอาด	

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์		ภูสีอ่อน	

The	Development	of	the	Educational		

Risk	Assessment	Model	for	Rajabhat		

University,	Thailand	

European	Journal	of	Social	

Sciences	October	21,2011,	

Volume	19	(3),	:	Number	:	

412-418	
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ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน สถานที่ ปีที่ดำเนินการ 

ผศ.ดร.พชรวิทย์	จันทร์ศิริสิร	 การศึกษาองค์ประกอบย่อยของสมรรถนะ

หลักและปัจจัยที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

สำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

มหาสารคาม	

25	ก.ย.	2555	

ดร.มนตรี	วงษ์สะพาน	 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สำหรับครูเรื่อง	การประเมินทักษะการคิด

ของผู้เรียน	

โรงเรียนอนุบาล

มหาสารคาม	

ภาคเรียนที่	2/2554	

ดร.มนตรี	วงษ์สะพานและคณะ	 การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังร่วมงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

กระบวนการจัดการความรู้ของบุคลากร

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

โรงเรียนอนุบาล

มหาสารคาม	

ภาคเรียนที่	2/2554	

ดร.ประสงค์	สายหงษ์	 Development	of	Early	Identification	

System	and	Early	Intervention	

Program	by	Using	the	Ages	and	

Stages	Questionnaires-3	and	the	

Ages	and	Stagews	Questionnaires	:	

Social	Emotional	

สถาบันสุขภาพเด็ก

แห่งชาติมหาราชินี	

2555	

อ.ดร.มานิตย์		อาษานอก	 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โรงเรียนแห่งความสุข	โดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน	

โรงเรียนเทศบาล

บูรพาพิทยาคาร	

ปีการศึกษา	2555	

อ.ดร.สุนทรพจน์	ดำรงค์พาณิช	

และคณะ	

การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การประเมิน

หลักสูตรระดับปริญญาโท	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหสารคาม	ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ	(TQF)	

ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน	

	สิงหาคม	2555	

อ.ศรีกัญภัสสร์		รังษีบวรกุล	 การวิเคราะห์นโยบายและทิศทางการ

ดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ทางการ

ศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	

ศูนย์การเรียนรู้

ทางการศึกษา

ปฐมวัยเพื่อพัฒนา

สู่ความเป็นเลิศ	

กันยายน	2555	
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ 

การจัดอบรม 

11/1/2555	 นักเรียนวัยใส	ใส่ใจสุขภาพ	 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์										
จ.ร้อยเอ็ด	

29/1/2555	 วิทยาศาสตร์การกีฬาสร้างชุมชนสุขภาพดี	 บ้านป่ายาง	ต.ขอนแก่น		
จ.ร้อยเอ็ด	

25/12/2554	 โครงการครูอาสาพัฒนาเด็กพิเศษ	ป.โท	 รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล		
จ.กาฬสินธุ์	

15/12/2554	 โครงการครูอาสาพัฒนาเด็กพิเศษ	นิสิต	ป.บัณฑิต	 รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล		
จ.กาฬสินธุ์	

21-24/3/2555	 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ครั้งที่	5	(ICER	2012)	 โรงแรมดุสิตธานีพัทยา	
จังหวัดชลบุรี	

3-5/	2555	 Proactive	Information	Service	ปี	2	 คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

17-19/1/2555	 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคอาเซียน	

กัมพูชา	

15-16/9/2555	 โครงการงานวันศึกษาศาสตร์	ประจำปี	2555	การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ	เรื่อง	อาเซียน	:	วิกฤตหรือโอกาสทางการศึกษา	

คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

10/2554-9/2555	 โครงการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการ	 คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

10/2554-9/2555 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้	 คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

7/7/2555	 ประชุมวิชาการระดับชาติ	คณะศึกษาศาสตร์	ครั้งที่	5	 โรงแรมตักสิลา	มหาสารคาม	

8-9/2555	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออกกำลัง
กายและการกีฬา	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

1/9/2555	-	
28	/12/	2555	

โครงการจัดทำตำราและพัฒนาการเรียนการสอน	e	-	Learning	
รายวิชา	0503101	

คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ด้านการบริการวิชาการ 
 

	 ด้านการบริการวิชาการ	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่บุคลากร	 

ทั้งภายในและภายนอก	ได้แก่	การจัดอบรม	จำนวน	14	โครงการ	เช่น	นักเรียนวัยใส	ใส่ใจสุขภาพ	ค่ายสานสัมพันธ์

ปันความรู้วิทย์สู่น้อง	 เป็นต้น	 รับเชิญเป็นวิทยากร	 จำนวน	 49	 หัวข้อ	 เช่น	 รศ.สมนึก	 ภัททิยธนี	 เป็นวิทยากรเรื่อง	

“โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์	 ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	 สำหรับคณะครูผู้สอนสังกัด

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”	เป็นต้น	

 
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
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7-9/9/2555	 ค่ายสานสัมพันธ์ปันความรู้วิทย์สู่น้อง	 รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์	
ต.ท่าตูม	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	

รับเชิญเป็นวิทยากร 

15/1/2555	 อ.ศรีกัญญาภัสสร์	รังสีบวรกุล	/	ความสำคัญและประโยชน์ของ
นันทนาการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม	

18/1/2555	 อ.ดร.วราพร	เอราวรรณ์	/	การวิจัยในชั้นเรียน	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	จังหวัดนครพนม	

23-24/1/2555	 อ.ศรีกัญญาภัสสร์	รังสีบวรกุล	/	ความสำคัญและประโยชน์ของ
นันทนาการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม	

22-23/1/2555	 อ.ดร.ประสงค์	สายหงส์	/	การใช้แบบวัดพัฒนาการ	ASQ	
(Age	Stage	Question)	

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี	กรุงเทพมหานคร	

19-20/1/2555 อ.ดร.ประสงค์	สายหงส์	/	ค่ายอนุรักษ์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อีสาน	

โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย ์
จ.กาฬสินธุ์	

1/3/2555	 ผศ.ดร.ชวลิต	ชูกำแพง/อ.ดร.ญาณภัทรสีหะมงคล/อ.ดร.มนตรี	 
วงศ์สะพาน/อ.ดร.สุรเชต	น้อยฤทธิ์/อ.ดร.สุวัฒน์	จุลสุวรรณ์																				
อ.ดร.มานิตย์	อาษานอก/การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้
บริหารสถานศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ	

โรงแรมตักสิลา	จังหวัด
มหาสารคาม	

28/3/2555	 อ.ดร.รัชนีวรรณ	ตั้งภักดี	/	แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	
เพื่อเลื่อนฐานะโดยบูรณาการโทรทัศน์ครู	

คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	

5-11/4/2555	 รศ.สมนึก	ภัททิยธนี	/	โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์		
ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	สำหรับคณะครูผู้สอน
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ	จังหวัดตรัง	

21-22/2/2555	 รศ.ดร.บุญชม	ศรีสะอาด	/	การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

15-16/2/2555	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	เรือนนะการ	/	โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
งานประจำสู่งานวิจัย(Routine	to	Research)	

โรงแรมลพบุรีอินน์		
จังหวัดลพบุรี	

20/2/2555	 อ.ดร.สุดาเรศ	ศิริสิทธิ์ธนภาค/ดร.วีณา	ประชากูล/อ.ศรีกัญญา
ภัสสร์	รังษีบวรกุล	/	เทคนิคอย่างไร.	.	.ให้เด็กใส่ใจในการเรียนรู้	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม	

3-4/4/2555	 อ.ดร.สุนทรพจน์	ดำรงพานิช	/	การตรวจสอบรายงานที่มี
กระบวนการประเมินที่ถูกต้องสมบูรณ์	

อิมแพคเมืองทองธานี	

18/1/2555	 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	/	การวิเคราะห์จำแนก
ประเภท(Discriminant	Analysis)	

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย	

3-4/5/2555	 ผศ.ดร.ชวลิต	ชูกำแพง	/	การเขียนแผนการสอนเพื่อการวิจัย	 อุทยานการเรียนรู้	จังหวัด
มหาสารคาม	

1-5/5/2555 ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	/	การทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณค่า	 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์	
จ.เชียงใหม่	
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2/5/2555	 ผศ.ดร.ชวลิต	ชูกำแพง	/	การบริหารงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียน	

คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

4/6/2555	 ผศ.ดร.ชวลิต	ชูกำแพง/อ.ดร.มานิตย์	อาษานอก		/	งานวิจัยในชั้น
เรียน	ครั้งที่	2	

สโมสรบุคลากร	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

16-19/5/2555	 ผศ.วีณา	ประชากูล	/	เตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่
อาเซียน	2015	

โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้	
พัทยา	จ.ชลบุรี	

26/5/2555	 รศ.ดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	/	แท็บเล็ตกับการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาสู่อาเซียน	

โรงแรมบ้านเชียง	อุดรธานี	

16-17/6/2555	 ผศ.ดร.ชวลิต	ชูกำแพง/อ.ดร.มานิตย์	อาษานอก	/	โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา(R&D)	เพื่อส่งเสริมการขอเลื่อนวิทย
ฐานะของข้าราชการครู	

โรงเรียนบัวใหญ่	
นครราชสีมา	

15-17/5/2555	 ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	/	สัมมนาเค้าโครงการวิจัย	นิสิตปริญญา
โทสาขาการบริหารกาศึกษา	

โรงแรมมุกดาหารแกรนด์	

26-28/5/2555	 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	/	สัมมนาเค้าโครงการวิจัย	นิสิตปริญญา
โทสาขาการบริหารกาศึกษา	

โรงแรมทะเลหมอกรีสอร์ท	
ปราจีนบุรี	

20/6/2555	 อ.ชนิตา	รุ่งเรือง	/	เทคนิคการแนะแนวเชิงประจักษ์	 โรงแรมแอล	เจ	ดิเอม
เมอรัล(เลิศวิจิตร)	
อำนาจเจริญ	

4-5/6/2555	 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	/	วิทยากรบรรยาย	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	
สปป.ลาว	

13-14/6/2555 รศ.ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	/	อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

โรงแรมวสุมหาสารคาม	

22-24/6/2555	 ผศ.ดร.สังคม	ภูมิพันธุ์	/	การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ในโลกไร้พรมแดน:เทคนิคการใช้สื่อ	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด	

1/8/2555	 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	/	การวิจัยเชิงปริมาณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย	

12-13/7/2555	 อ.ดร.รัชนีวรรณ	ตั้งภักดี	/	การสร้างกรอบการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้สุขภาพ	

โรงแรม	เดอะ	ทวิน	
ทาวเวอร์	กรุงเทพมหานคร	

7-15/7/2555	 รศ.สมนึก	ภัททิยธนี	/	เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์	 โรงแรมสยามธานี	
สุราษฎร์ธานี	

19-20/7/2555	 ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	/	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการใช้คอมพิมเตอร์พกพา	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม	

21-23/7/2555	 อ.ดร.จิระพร	ชะโน	/	การเสริมสร้างจิตปัญญาศึกษา		 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	จังหวัดนครพนม	

6-7/8/2555	 ผศ.ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม	/	แนวทางการสร้างสื่อนวัตกรรและ
การรายงานการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน	

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม	
นครราชสีมา	

16-17/8/2555	 ผศ.ดร.ชวลิต	ชูกำแพง	/	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรม	อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน	เรื่องสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์	

อำเภออุทุมพรพิสัย	
ศรีสะเกษ	
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13-14/8/2555	 รศ.ดร.ฉลาด	จันทรสมบัติ	/	แนวคิดสู่การปฏิบัติศึกษานิเทศก์มืออาชีพ	 โรงแรมพลอยพาเลซ	มุกดาหาร	

23-26/8/2555 อ.ดร.ประสงค์	สายหงส์	/	นิทานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร	ความ
ห่วงใยแหล่งอาหาร	

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	

14/8/2555	 ผศ.ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม/ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	/	โครงการ
พัฒนาองค์ความรู้ครู	นักเรียน	การสร้างนวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัย	

โรงเรียนกาญจนาภิเษก	
วิทยาลัย	กาฬสินธุ์	

18-20/8/2555	 ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	/	อบรมเชิงวิจัยเชิงปฏิบัติการผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์	

ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร	

20-21/8/2555	 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน	/	การวิจัยและพัฒนางานด้านอาชีพการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากร	
กศน.	ร้อยเอ็ด	

สำนักงาน	กศน.	จังหวัด
ร้อยเอ็ด	

23/8/2555	 ผศ.ดร.พัฒนานุสรณ์	สถาพรวงศ์	/	เทคนิคการให้คำปรึกษา	 โรงแรมตักสิลา	จังหวัด
มหาสารคาม	

28-31/8/2555,3/9/
2555	

ผศ.ดร.นิราศ	จันทรจิตร	/	บทบาทครูในการทำวิจัยแบบหน้าเดียว
เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน	

โรงแรมเลยพาเลซ,โรงแรม
อุดรโฮเต็ล,โรงแรม
ขอนแก่นโฮเต็ล,โรงแรม
สยามริเวอร์,โรงแรม
มุกดาหารแกรนด์	

30-31/8/2555	 รศ.ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	/	อบรมเขิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน
ภาษาไทยในเรื่อง	รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี	

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา	
สกลนคร	

22/8/2555	 อ.ดร.ประสงค์	สายหงส์	/	อบรมผู้ปกครองและเล่านิทานสำหรับ
เด็กปฐมวัย	

โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย	

27-28/9/2555	 ผศ.ดร.ชวลิต	ชูกำแพง	/	การอบรมครู	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	กิจกรรม	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้	นำสู่วิถีคุณธรรม	

อำเภออุทุมพรพิสัย	
ศรีสะเกษ	

8-9/9/2555	 รศ.ดร.ฉลาด	จันทรสมบัติ	/	การวิพากษ์ผลงานวิจัยที่นำเสนอใน
การประชุมวิชาการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี	

4/9/2555	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	เรือนนะการ	/	การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาและการวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา	

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
บุรีรัมย์	

8-9/9/2555	 ผศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือคำ	/	วิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี	

11-12/9/2555	 รศ.ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์/อาจารย์	อารีรัตน์	โนนสุวรรณ	/การ
ทำวิจัยในชั้นเรียน	แก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	

สพม.	เขต	22	นครพนม	

12/9/2555	 อาจารย์	ชนิตา	รุ่งเรือง	/	การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและการ
จัดการชั้นเรียน	

เขตการศึกษา	9	จังหวัด
ขอนแก่น	

14-15/9/2555	 อาจารย์สุดาเรศ	ศิริสิทธิ์ธนภาค/การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
สร้างพลังการเรียนรู้และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

มูลนิธิกริด	ร้อยเอ็ด	
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง

29/12/2555 งานปีใหม่	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2555

23/12/2554 MSU	sport	Unity	No.4

1/12/2554 งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

8/11/2554 ลอยกระทง	มอน้ำชี

4-5/11/2555 ทอดกฐินสามัคคี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ปี	2554

24/11/2554 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย:วรรณคดีและวรรณกรรมร่วมสมัย

20/10/2554 เข้าวัดฟังธรรม	บำเพ็ญประโยชน์(ปีที่	2	ครั้งที่	2)

18/4/2555 โครงการสงกรานต์บุคลากรภายในคณะ	2555

11/4/2555 โครงการสงกรานต์มหาวิทยาลัย	2555

23-24/4/2555 โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิตมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ศูนย์มหาสารคาม

4/4/2555,18/4/2555 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	นิสิตสาขาหลักสูตรและการสอน

5/4/2555 โครงการประเพณีสงกรานต์สโมสรนิสิต	ปี	2555

มิถุนายน-ธันวาคม	

2555

น้อมนำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 5	 ธันวาคม	 2554	 ชาวคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ร่วมใจสวดอิติปิโส	108	จบ

1/2/2555 ทำความดีเพื่อในหลวง	ด้วยการบริจาคโลหิต	ประจำปี	2555

27/1/2555 ทำบุญเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา

14/1/2555 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ปี	2555

2/8/2555 โครงการแสงธรรมนำปัญญา	วันอาสาฬหบูชา

8/7/2555 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27/6/2555 รำลึกบรมครูสุนทรภู่

23/6/2555 เยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง

9-11/5/2555 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 นิสิตปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่น	 8	

ห้องเรียนจังหวัดบุรีรัมย์

18-20/5/2555 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 นิสิตปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่น	 6	

ห้องเรียนอำเภอประทาย

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

	 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 คณะศึกษาศาสตร์	 สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรในคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี	

ในปี	2554	คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดกิจกรรม	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวน	24	โครงการ	

 
โครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง

27/9/2555 โครงการถวายเทียนพรรษา

7/9/2555 ศึกษาศาสตร์ร่วมใจติดป้ายบูชาครู

30	กันยายน	-	2	

ตุลาคม	2555

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ	และพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม

20-22	ตุลาคม	2555 โครงการเข้าร่วมเครือข่ายวิทย์กีฬาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

20/9/2555 ไหว้ครูกีฬา	บูชาอาจารย์ใหญ่

1-2/12/2555 โครงการศึกษาเส้นทางธรรมะ	สักการะสังเวชนียสถาน	4	ตำบล	ณ	จังหวัดสกลนคร
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ด้านการบริหารจัดการ
 

	 ด้านการบริหารจัดการ	 คณะศึกษาศาสตร์	 มีนโยบายสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรโดยการส่งเสริม

สนับสนุนการศึกษาต่อ	 การฝึกอบรม	 การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

กับหน่วยงานอื่น	 ซึ่งในปี	 2555	 มีบุคลากรศึกษาต่อภายในประเทศ	 จำนวน	 9	 คน	 ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการ

บริหารจัดการ	มีทั้งสิ้น	จำนวน	188,789,780		บาท	จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้	จำนวน	172,995,200	บาท	

และงบประมาณแผ่นดิน	จำนวน	15,794,580	บาท	

 
บุคลากร 
 

 T จำนวนบุคลากร 
	 	 ในปีงบประมาณ	2555	คณะศึกษาศาสตร์	มีบุคลากรทั้งสิ้น	146	คน	จำแนกเป็น	บุคลากรสายวิชาการ	

82	คน	บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	64	คน	ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการนั้น	จำแนกเป็นอาจารย์วุฒิปริญญา

เอก	54	คน	(66%)	วุฒิปริญญาโท	28	คน	(34%)	จำแนกตามตำแหน่งวิชาการมี	ตำแหน่งรองศาสตราจารย์	16	คน	

(19.75%)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	17	คน	(20.98%)	และ	อาจารย์	49	คน	(59.25%)		

 
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิ 

ประเภท ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้าราชการ	 3 19 

พนักงานวิชาการ	 16 28	

ผู้เชี่ยวชาญ	 3 7 

ผู้ช่วยสอน	 5	 -	

รวม 28 54 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ	 6 7 9 -	

พนักงานวิชาการ	 36 8 -	 -	

ผู้เชี่ยวชาญ	 1 2	 7 -	

ผู้ช่วยสอน	 5	 -	 -	 -	

รวม 49 17 16 - 
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จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิ 
 

ประเภท ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท รวม 

ผู้บริหาร	 -	 -	 1 1 

ชำนาญการและเชี่ยวชาญเฉพาะ	 -	 2	 1 3 

พนักงานราชการ	 -	 -	 1 1 

พนักงานปฏิบัติการ	 3 9 11 23	

ลูกจ้างชั่วคราว	 7 28	 1 36 

รวม 10 39 15 64 

การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน เข้าศึกษาต่อสถาบันภายใน 
และภายนอกประเทศ 

การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากร 

ระดับการศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน 

ปริญญาเอก	 1.นางสาวปริญดา	ยะวงศา	 หลักสูตรและการสอน	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	

2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกนารถ	ศรีวรรธนะ	 ธุรกิจการกีฬาและบันเทิง	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	

3.นางสุขิริน	เย็นสวัสดิ์	 หลักสูตรและการสอน	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	

4.	อาภรณ์	โพธิ์ภา	 Sports	science	 University	putry	malaysia	

ปริญญาโท	 1.นางสาวรัตนา	บุญบุตตะ	

 

จิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

2.นายสมร	เหล็กกล้า	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

3.นางสาวภิญนารี	สัพโส	 หลักสูตรและการสอน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

5.นางศุภรภัทร์	กลมดวง	 การจัดการมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที่ ผู้เข้าร่วม (คน) 

การสัมมนา 

28-29/5/2555	 Empowering	new	Faculty	Staff	2555	 อำเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย	  

30/5/2555	

-3/6/2555	

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะรองรับการเข้าสู่

ประชาคม	ASEAN	CLASSROOM	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	  

8/7/2555	 สัมมนาที่ปรึกษาบทนิพนธ์	 ห้องตักสิลาคอนแวนชั่นฮอลล์	  
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อาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับรางวัล 

ผลงาน - รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน/คณะ ชื่อ - นามสกุล 

รางวัลครูสอนดีจังหวัดมหาสารคาม	 ศึกษาศาสตร์	 อ.ชัยพร	พงษ์สันต์รัตน์	

โล่เกียรติคุณ	ศิษย์เก่าดีเด่น	120	ปี	การฝึกหัด

ครูไทย	

สำนักงานที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎ	

รศ.ดร.ประวิต	เอราวรรณ์	

รศ.ดร.บุญชม	ศรีสะอาด	

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก	 สภาวิจัยแห่งชาติ	 อ.ดร.วราพร	เอราวรรณ์	

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศาสตราจารย์

เกียรติคุณ	

สภามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก	 รศ.ดร.สุทธิพงศ์	หกสุวรรณ์	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		 โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์	 

ปี	พ.ศ.	2555	ประเภท	E	-	learning	

ระดับอุดมศึกษา	

อ.ก่อเกียรติ	ขวัญสกุล	

รางวัลชมเชย	 โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์		 

ปี	พ.ศ.	2555	ประเภท	E	-	learning	

ระดับอุดมศึกษา	

อ.ธนดล	ภูสีฤทธิ์	

Best	Paper	 The	Committee	of	ICFTE	2012,	

CEBMM	2012	and	ICEMI	2012	

อ.ดร.ฐาปนี	สีเฉลียว	

บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ประเทศ

22-23/3/55 อ.ดร.จิระพร	ชะโน Instructional	Development	Process	based	on	Contemplative 

Education:	The	Course	for	Teaching	Physical	and	health	

Disabilities

Thailand

15-16/9/2555 บุคลากรสายวิชาการ งานประชุมวิชาการแห่งชาติ	วันศึกษาศาสตร์	ปี	2555 Thailand

การผลิตหนังสือ-ตำรา และเอกสาร/สื่อ โสตทัศนวัสดุประกอบการเรียนการสอน 

หนังสือ ตำรา - เอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน 

(e-Learning CAI VDO CD - ROM ฐานข้อมูล) 
ชื่อผู้แต่ง 

หมายเหตุ 

ใหม่ / ปรับปรุง 

1. หนังสือ - เอกสาร 

Understanding	the	process	of	reading	in	teaching 

literacy	

Araya	Piyakun	Riswanda	Setiadi	  

พฤติกรรมบำบัด	 พัฒนานุสรณ์	สถาพรวงศ์	  

หนังสือ	Psychology	:	จิตวิทยาพื้นฐานในการ

ทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์	

อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  
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หนังสือ ตำรา - เอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน 

(e-Learning CAI VDO CD - ROM ฐานข้อมูล) 
ชื่อผู้แต่ง 

หมายเหตุ 

ใหม่ / ปรับปรุง 

เอกสารคำสอน	วิชา	0502	102	จิตวิทยาบุคลิกภาพ

และการปรับตัว	

ผศ.เสริมเกียรติ	พรหมผุย	  

เอกสารคำสอน	วิชา	0502	101	พื้นฐานทางสรีรวิทยา

ของพฤติกรรม	

ผศ.เสริมเกียรติ	พรหมผุย	  

2. ตำราประกอบการสอน 

ความคิดสร้างสรรค์	 ผศ.ดร.พัฒนานุสรณ์	สถาพรวงศ์	  

เอกสารการสอน	เรื่อง	ตนในสังคม	 อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

เอกสารการสอน	เรื่อง	การพัฒนาตนเอง	 อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

เอกสารการสอน	เรื่อง	การออกกำลังสมอง	 อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

เอกสารการสอน	เรื่อง	พลเมืองในสังคมยุคใหม่และ

การเป็นพลเมืองที่ดี	

อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

เอกสารประกอบการสอน	รายวิชา	0500	702	พื้นฐาน 

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา	

อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

จิตวิทยาการรู้คิด	 รศ.ดร.ลักขณา		สริวัฒน์	  

3. บทเรียน e-Learning 

สไลด์ประกอบการสอน	เรื่อง	ตนในสังคม	 อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

สไลด์ประกอบการสอน	เรื่อง	การพัฒนาตนเอง	 อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

สไลด์ประกอบการสอน	เรื่อง	การออกกำลังสมอง	 อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

สไลด์ประกอบการสอน	เรื่องพลเมืองในสังคมยุคใหม่

และการเป็นพลเมืองที่ดี	

อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

4. สื่อการสอนอื่นๆ (CD-Rom)   

การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา	 อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

การฝึกปฏิบัติการสอนพลวัตรกลุ่ม	 อ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา	  

5. สื่อการสอนอื่น ๆ (บทความวิชาการ)   

โปรแกรมนำเสนอประกอบการสอนวิชา	จิตวิทยา

พัฒนาการ	

พัฒนานุสรณ์	สถาพรวงศ์	  

โปรแกรมนำเสนอประกอบการสอนวิชา	จิตวิทยาวัย

ผู้ใหญ่	

พัฒนานุสรณ์	สถาพรวงศ์	  

โปรแกรมนำเสนอประกอบการสอนวิชา		การปรับ

พฤติกรรม	

พัฒนานุสรณ์	สถาพรวงศ์	  

โปรแกรมนำเสนอประกอบการสอนวิชา		จิตวิทยาใน

ชั้นเรียน	

พัฒนานุสรณ์	สถาพรวงศ์	  
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งบประมาณ 

 งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได ้

 ระดับปริญญาตรี 

รายการ ปี 2555 

1.	 งบบุคลากร	 12,466,900	

	 	 1.1	 เงินเดือน	 12,466,900	

						 1.2	 ค่าจ้างประจำ	   

						 1.3	 ค่าจ้างชั่วคราว	   

2.	 งบดำเนินงาน	 1,344,680	

						 2.1	 ค่าตอบแทน	   

						 2.2	ค่าใช้สอย	   

						 2.3	ค่าวัสดุ	 1,344,680	

3.	 งบลงทุน	 1,983,000	

						 3.1	 ค่าครุภัณฑ์	 1,983,000	

4.	 งบเงินอุดหนุน	 -	

รวมงบประมาณทั้งสิ้น      15,794,580 

รายการ ปี 2555 

1.	งบบุคลากร	 1,611,600	

				1.1	ค่าจ้างชั่วคราว	 1,611,600	

2.	งบดำเนินงาน	 3,955,110	

				2.1	ค่าตอบแทน	 2,287,500	

				2.2	ค่าใช้สอย	 999,810	

				2.3	ค่าวัสดุ	 667,800	

				2.4	ค่าสาธารณูปโภค	   

3.	งบลงทุน	 42,285,900	

				3.1	ค่าครุภัณฑ์	   

				3.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง	 42,285,900	

4.	งบเงินอุดหนุน	 4,389,130	

5.	งบรายจ่ายอื่น	 450,000	

6.	งบกลาง	 550,500	

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 53,242,240 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายการ ปี 2555

1.	งบบุคลากร 3,853,920

				1.1	ค่าจ้างชั่วคราว 3,853,920

2.	งบดำเนินงาน 71,752,000

				2.1	ค่าตอบแทน 44,992,600

				2.2	ค่าใช้สอย 15,975,400

				2.3	ค่าวัสดุ 10,108,000

				2.4	ค่าสาธารณูปโภค 676,000	

3.	งบลงทุน 8,542,420

				3.1	ค่าครุภัณฑ์ 5,939,790

				3.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง 2,602,630

4.	งบเงินอุดหนุน 29,617,020

5.	งบรายจ่ายอื่น 0

6.	งบกลาง 5,987,600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 119,752,960
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ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 T การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 
	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพที่จะนำไป
สู่การพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดการประเมินตนเอง	 โดยยึดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและประเมินคุณภาพภายนอก	รอบสาม	ได้นำผลการประเมิน 
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก	 แจ้งให้คณะกรรมการบริหารประจำคณะทราบและได้มีการปรับปรุงพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในวงรอบการประเมิน	ปีการศึกษา	2554	มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	
เท่ากับ	4.62	ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก	และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	จากคณะกรรมการ	สมศ.	เท่ากับ	
4.67	ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2554 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
(คะแนน) รวม 

ระดับคุณภาพ 

1.		ปรัชญา	ปณิธาน	วัตถุประสงค์และแผนการ
ดำเนินการ	

1	(สกอ)	
3	(สมศ)	

4.81	 ดีมาก	

2.		การผลิตบัณฑิต	 8	(สกอ)	
5	(สมศ)	

4.45	 ดี	

3.		กิจกรรมการพัฒนานิสิต	 1	(สกอ)	 5.00	 ดีมาก	

4.		การวิจัย	 4	(สกอ)	
2	(สมศ)	

4.03	 ดี	

5.		การบริการวิชาการแก่สังคม	 2	(สกอ)	
4	(สมศ)	

4.78	 ดีมาก	

6.		การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	 1	(สกอ)	
2	(สมศ)	

5.00	 ดีมาก	

7.		การบริหารและการจัดการ	 4	(สกอ)	
1	(สมศ)	

4.80	 ดีมาก	

8.		การเงินและงบประมาณ	 1	(สกอ)	 5.00	 ดีมาก	

9.		ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	 1	(สกอ)	
1	(สมศ)	

5.00	 ดีมาก	

10.		อัตลักษณ์ของหน่วยงาน	 1	(มมส)	 5.00	 ดีมาก	

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 9 องค์ประกอบ  21 ตัวบ่งชี้ 4.66 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ ของ สมศ.  
(ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.2 (สมศ15)) 

17 ตัวบ่งชี้ 4.54 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และมมส. 
40 ตัวบ่งชี้จากทั้งหมด 44 ตัวบ่งชี้   
(ไม่นำตัวบ่งชี้ 7.5 และ 9.2 มาคำนวณ) 

40 ตัวบ่งชี้ 4.62 ดีมาก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ 
 

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้ดำเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์	 และมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่าย	 ได้เกิดความตระหนักความเข้าใจ	 ความรับผิดชอบ	 และกระตุ้นให้

บุคลากรได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะ	 ให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าประสงค์ตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	ซึ่งประกอบด้วยกรอบการประเมินผลราชการ	2	ด้าน	และมีตัว

ชี้วัดทั้งหมด	 51	 ตัวชี้วัด	 และผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ	 ประจำปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2555	คณะศึกษาศาสตร์	ได้คะแนน	4.559	

 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 

ยุทธ	

ศาสตร์	

เป้า	

ประสงค์	
ตัวชี้วัด	

ข้อมูลพื้นฐาน  
น้ำ	

หนัก	

เป้า	

หมาย	

เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลเดือน	

กันยายน	
 คะแนน 

 คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 
2553	 2554	 1 2	 3 4	 5	

ผลการ

ดำเนินงาน	

1	)	ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตาม

เกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล	

    30             -	 4.418	 1.3254	

  1.1	)	ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน

และผ่านการรับรองของสภา

วิชาชีพ	

    5	             -	 5	 0.25	

    1.1.1	)	ระบบและ

กลไกการพัฒนา

และบริหาร

หลักสูตร(สกอ.2.1)	

5	 5	 2.5	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.125	

    1.1.2	)	ระบบและ

กลไกการจัดการ

เรียนการสอน	

5	 5	 2.5	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.125	

  1.2	)	อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพ

จัดการเรียนการสอน	ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

    8             -	 3.7094	 0.2968	

    1.2.1	)	ระบบและ

กลไกการพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ผลการ

เรียนตาม

คุณลักษณะของ

บัณฑิต	

5	 5	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.1	

    1.2.2	)	คุณภาพ

ของบัณฑิตปริญญา

ตรี	โท	และเอก

ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	

-	 4.25	 2	 3.5	 -	 -	 3.5	 -	 5	 4.34	 4.8671	 0.0973	
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ยุทธ	

ศาสตร์	

เป้า	

ประสงค์	
ตัวชี้วัด	

ข้อมูลพื้นฐาน  
น้ำ	

หนัก	

เป้า	

หมาย	

เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลเดือน	

กันยายน	
คะแนน 

 คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 
2553	 2554	 1 2	 3 4	 5	

ผลการ

ดำเนินงาน	

    1.2.3	)	ร้อยละของ

นักศึกษาที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้

ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ	

-	 90 2	 60 40	 50	 60 80 10

0 

79.41	 3.9706	 0.0794	

    1.2.4	)	ร้อยละของ

ผลงานวิชาการที่ได้

รับการรับรอง

คุณภาพ	

-	 28.6	 2	 10 8 9 10 15	 20	 4.4	 1 0.02	

  1.3	)	ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรง

ตามความต้องการของตลาด

แรงงาน	

    7             -	 4.4441	 0.3111	

    1.3.1	)	ร้อยละของ

บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้

งานทำ	และการ

ประกอบอาชีพ

ภายใน	1	ปี	

83 91.2	 2	 83 70 77 83 92	 10

0 

94.31	 4.33	 0.0866	

    1.3.2	)	ร้อยละผล

งานของผู้สำเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือ	

เผยแพร่	

99.5	 23.8	 2.5	 25	 5	 15	 25	 35	 45	 37.9	 4.2899	 0.1072	

    1.3.3	)	ร้อยละผล

งานของผู้สำเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับ

การตีพิมพ์	

99.5	 75	 2.5	 50	 30 40	 50	 75	 10

0 

92.24	 4.6897	 0.1172	

  1.4	)	เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัย	

เป็นคนดี	มีคุณธรรมจริยธรรม

และช่วยเหลือสังคม	

    10             -	 4.6756	 0.4676	

    1.4.1	)	ระดับความ

สำเร็จของผลการ

พัฒนาบัณฑิตตาม

อัตลักษณ์	

-	 4.33	 2	 4.15	 3.5	 3.8	 4.2	 4.6	 5	 4.34	 3.3782	 0.0676	

    1.4.2	)	ระบบและ

กลไกการให้คำ

ปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร	

-	 5	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.1	
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ยุทธ	

ศาสตร์	

เป้า	

ประสงค์	
ตัวชี้วัด	

ข้อมูลพื้นฐาน  
น้ำ	

หนัก	

เป้า	

หมาย	

เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลเดือน	

กันยายน	
 คะแนน 

 คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 
2553	 2554	 1 2	 3 4	 5	

ผลการ

ดำเนินงาน	

    1.4.3	)	ระบบและ

กลไกการส่งเสริม

กิจกรรมนักศึกษา	

-	 5	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.1	

    1.4.4	)	ระดับความ

สำเร็จของการเสริม

สร้างคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดให้

กับนักศึกษา	

-	 5	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.1	

    1.4.5	)	ระดับความ

สำเร็จของผลที่เกิด

กับผู้เรียนตาม

นโยบาย		3	ดี	

(3D)	

5	 5	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.1	

2	)	เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และ

บริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือรวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	

    10             -	 4.8	 0.48	

  2.1	)	เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้

และวิชาการของสังคมและ

ชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย	

    10             -	 4.8	 0.48	

    2.1.1	)	ระบบและ

กลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม	

5	 5	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.1	

    2.1.2	)	ระดับความ

สำเร็จของกระบวนการ

บริการทางวิชาการ

ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม	

-	 5	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.1	

    2.1.3	)	ผลการนำ

ความรู้และ

ประสบการณ์จาก

การให้บริการวิชา

การมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย	

-	 50	 2	 25	 10 15	 20	 25	 30 50	 5	 0.1	

    2.1.4	)	ระดับความ

สำเร็จของการเรียน

รู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก	

-	 5	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.1	
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ยุทธ	

ศาสตร์	

เป้า	

ประสงค์	
ตัวชี้วัด	

ข้อมูลพื้นฐาน  
น้ำ	

หนัก	

เป้า	

หมาย	

เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลเดือน	

กันยายน	
 คะแนน 

 คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 
2553	 2554	 1 2	 3 4	 5	

ผลการ

ดำเนินงาน	

    2.1.5	)	ระดับความ

สำเร็จของผลการ

ชี้นำและ/หรือแก้

ปัญหาสังคมใน

ด้านต่างๆ	ของ

สถาบัน	

-	 -	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 -	 4	 0.08	

    2.1.5.1	)	ระดับ

ความสำเร็จของผล

การชี้นำและ/หรือ

แก้ปัญหาสังคมใน

ด้านต่าง	ๆ	ของ

สถาบันประเด็นที่	

1		ภายในสถาบัน		

(ประเด็นที่เลือก		 

สวัสดิภาพนิสิต)	

-	 5	 1 4	 1 2	 3 4	 5	 4	 4	 0.04	

    2.1.5.2	)	ระดับ

ความสำเร็จของผล

การชี้นำและ/หรือ

แก้ปัญหาสังคมใน

ด้านต่างๆ	ของ

สถาบันประเด็นที่	

2		ภายนอก

สถาบัน	(ประเด็นที่

เลือก	การส่งเสริม

และสืบสาน

โครงการอันเนื่อง

มาจากของสถาบัน

ประเด็นที่	1		

ภายในนอก

สถาบัน	(ประเด็นที่

เลือก	การส่งเสริม

และสืบสาน

โครงการอันเนื่อง	

-	 -	 1 5	 1 2	 3 4	 5	 4	 4	 0.04	

3	)	การมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

และสังคม	

    20	             -	 4.6125	 0.9225	

  3.1	)	มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม

ที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น	

    16             -	 4.5156	 0.7225	

    3.1.1	)	ระบบและ

กลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์	

5	 5	 4	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.2	
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ยุทธ	

ศาสตร์	

เป้า	

ประสงค์	
ตัวชี้วัด	

ข้อมูลพื้นฐาน  
น้ำ	

หนัก	

เป้า	

หมาย	

เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลเดือน	

กันยายน	
 คะแนน 

 คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 
2553	 2554	 1 2	 3 4	 5	

ผลการ

ดำเนินงาน	

    3.1.2	)	ระบบและ

กลไกจัดการความรู้

จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์	

5	 5	 4	 4	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.2	

    3.1.3	)	ร้อยละงาน

วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่นำมา

ใช้ประโยชน์	

73 22.2	 4	 20	 10 15	 20	 25	 30 20.31	 3.0625	 0.1225	

    3.1.4	)	เงิน

สนับสนุนงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์

ต่อจำนวนอาจารย์

ประจำและนักวิจัย	

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	

98,96

0 

119,3

64	

4	 25,000	 40,

000 

50,

00

0 

60,

000 

70,

00

0 

80,

00

0 

89,780.85	 5	 0.2	

  3.2	)	เพิ่มขีดความสามารถ

ด้านการวิจัยของอาจารย์ให้

สามารถทำงานร่วมกับนักวิจัย

ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ	

    4	             -	 5	 0.2	

    3.2.1	)	ร้อยละผล

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่

ต่ออาจารย์ประจำ	

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	

75	 20.4	 4	 10 -	 5	 10 15	 20	 21.88	 5	 0.2	

4	)	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ	และยกระดับการบริหาร

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย	

    20	             -	 4.3919	 0.8784	

  4.1	)	มีกระบวนการบริหาร

มหาวิทยาลัยสอดคล้องตามอัต

ลักษณ์	

    2.84	             -	 5	 0.142	

    4.1.1	)	ระดับความ

สำเร็จของกระบวนการ

พัฒนาแผน	

5	 5	 0.95	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.0475	

    4.1.2	)	ระดับความ

สำเร็จของผลการ

บริหารสถาบันให้

เกิดอัตลักษณ์	

-	 5	 0.95	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.0475	
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ยุทธ	

ศาสตร์	

เป้า	

ประสงค์	
ตัวชี้วัด	

ข้อมูลพื้นฐาน  
น้ำ	

หนัก	

เป้า	

หมาย	

เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลเดือน	

กันยายน	
 คะแนน 

 คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 
2553	 2554	 1 2	 3 4	 5	

ผลการ

ดำเนินงาน	

    4.1.3	)	ระดับความ

สำเร็จของผลการ

พัฒนาตามจุดเน้น

และจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของ

สถาบัน	

-	 5	 0.94	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.047	

  4.2	)	มหาวิทยาลัยมีการบริหาร 

จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล	

    1.89	             -	 5	 0.0945	

    4.2.1	)	ระดับความ

สำเร็จของการ

พัฒนาภาวะผู้นำ

ของสถาบันและผู้

บริหารทุกระดับ

ของสถาบัน	

5	 5	 0.94	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.047	

    4.2.3	)	ระดับ

ความสำเร็จของ

การปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถาบัน		

-	 -	 0.95	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.0475	

  4.3	)	มีระบบบริหารการเงิน

อย่างยั่งยืน	

    4.7	             -	 4.2	 0.1974	

    4.3.1	)	ระบบและ

กลไกการเงินและ

งบประมาณ	

5	 5	 0.94	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.047	

    4.3.2.1	)	ร้อยละ

ของการเบิกจ่าย

เงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน		

-	 -	 0.47	 78 70 71 72	 73 74	 9.42	 1 0.0047	

    4.3.2.2	)	ร้อยละ

ของการเบิกจ่าย

เงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม	

100 97 0.47	 95	 91 92	 93 94	 95	 31.28	 1 0.0047	

    4.3.3	)	ระดับความ	

สำเร็จของการจัดทำ 

ต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต	(สำหรับระดับ	

คณะ/หน่วยงาน)	

4.6	 1 0.94	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.047	

    4.3.5	)	ระดับความ 

สำเร็จของการจัด

ทำแผนวิเคราะห์	

งบประมาณล่วงหน้า	

-	 -	 0.94	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.047	
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ยุทธ	

ศาสตร์	

เป้า	

ประสงค์	
ตัวชี้วัด	

ข้อมูลพื้นฐาน  
น้ำ	

หนัก	

เป้า	

หมาย	

เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลเดือน	

กันยายน	
 คะแนน 

 คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 
2553	 2554	 1 2	 3 4	 5	

ผลการ

ดำเนินงาน	

    4.3.6	)	ระดับสำเร็จ	

ของการควบคุมเงิน

ทดรองราชการกับ

ยอดคงเหลือตาม

ทะเบียนคุมเงิน

ทดรองราชการ	

-	 -	 0.94	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.047	

  4.5	)	มีกระบวนการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ	และ

ตอบสนองต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย	

    7.57	             -	 3.8902	 0.2945	

    4.5.1	)	ระดับความ

สำเร็จของระบบการ 

พัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสาย

สนับสนุน	

-	 5	 0.94	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.047	

    4.5.2	)	ร้อยละของ

อาจารย์ประจำที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก	

72.2	 81 0.95	 48	 36 39 42	 45	 48	 78.13	 5	 0.0475	

    4.5.3	)	ร้อยละของ

อาจารย์ประจำที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	

-	 13.4	 0.95	 6 -	 -	 -	 -	 6 3 2.5	 0.0238	

    4.5.4	)	ร้อยละของ

อาจารย์ประจำที่

ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ	

20.9	 54	 0.95	 60 35	 40	 45	 55	 60 53.13	 3.8125	 0.0362	

    4.5.5	)	ร้อยละของ

อาจารย์ประจำที่

ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมา	

-	 3 0.95	 12	 -	 -	 -	 -	 12	 2	 0.8333	 0.0079	

    4.5.6	)	ระดับ

คุณภาพของผลการ

พัฒนาคณาจารย์	

-	 4.95	 0.95	 5	 1 2	 3 4	 5	 5.38	 5	 0.0475	

    4.5.7	)	ระดับ

ความสำเร็จของ

บริหารความเสี่ยง	

5	 4	 0.94	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.047	

    4.5.8	)	ระดับ

ความสำเร็จของ

การพัฒนาสถาบัน

สู่สถาบันเรียนรู้	

-	 5	 0.94	 5	 1 2	 3 4	 5	 4	 4	 0.0376	
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ยุทธ	

ศาสตร์	

เป้า	

ประสงค์	
ตัวชี้วัด	

ข้อมูลพื้นฐาน  
น้ำ	

หนัก	

เป้า	

หมาย	

เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลเดือน	

กันยายน	
 คะแนน 

 คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 
2553	 2554	 1 2	 3 4	 5	

ผลการ

ดำเนินงาน	

  4.6	)	มีผลการประเมินประกัน

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

    3             -	 5	 0.15	

    4.6.1	)	ระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน	

4	 5	 1.5	 4	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.075	

    4.6.2	)	ระดับ

คุณภาพของผล

ประเมินการ

ประกันคุณภาพ

ภายใน	ปีการศึกษา 

2554	รับรองโดย

ต้นสังกัด	

-	 4.26	 1.5	 4.51	 -	 -	 -	 -	 4.5	 4.62	 5	 0.075	

5	)	ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น

มหาวิทยาลัยในระดับสากล	

    5	             -	 5	 0.25	

  5.1	)	พัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้

รับการยอมรับในระดับสากล	

    5	             -	 5	 0.25	

    5.1.1	)	ระดับความ

สำเร็จในการพัฒนา 

สถาบันสู่สากล	

1 5	 2.5	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.125	

    5.1.2	)	ได้รับการจัด	

อันดับมหาวิทยาลัย 

จากฐานข้อมูล

สากลที่ได้รับการ

ยอมรับในอันดับที่

ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	

-	 -	 2.5	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.125	

6	)	พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	     5	             -	 4.355	 0.2178	

  6.1	)	เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	

(Green	University)	ของการ

จัดอันดับโดย	University	of	

Indonesia	(UI)	

    5	             -	 4.355	 0.2178	

    6.1.4	)	ระดับความ

พึงพอใจของ

บุคลากร	และนิสิต

ต่อสภาพแวดล้อม

และระบบกายภาพ

ของมหาวิทยาลัย	

(มมส)	

-	 -	 2.5	 4.51	 1 2	 3 4	 5	 3.71	 3.71	 0.0928	
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ยุทธ	

ศาสตร์	

เป้า	

ประสงค์	
ตัวชี้วัด	

ข้อมูลพื้นฐาน  
น้ำ	

หนัก	

เป้า	

หมาย	

เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลเดือน	

กันยายน	
 คะแนน 

 คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก 
2553	 2554	 1 2	 3 4	 5	

ผลการ

ดำเนินงาน	

    6.1.5	)	ผลการ

ประเมิน	สิ่งแวดล้อม 

และระบบกายภาพ

ของมหาวิทยาลัย

ได้รับการจัดอันดับ

จาก	Green	

University	

Ranking	

-	 -	 2.5	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.125	

7	)	ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม	

ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไป

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	

    5	             -	 4.7	 0.235	

  7.1	)	เกิดการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	

ปกป้อง	เผยแพร่	พัฒนาศิลป

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	

    5	             -	 4.7	 0.235	

    7.1.1	)	ระบบกลไก

ในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม	

5	 5	 2	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.1	

    7.1.2	)	ระดับความ

สำเร็จของการส่ง

เสริมและสนับสนุน

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม	

5	 5	 1.5	 5	 1 2	 3 4	 5	 4	 4	 0.06	

    7.1.3	)	ระดับความ

สำเร็จของการ

พัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลป

วัฒนธรรม	

-	 5	 1.5	 5	 1 2	 3 4	 5	 5	 5	 0.075	

8	)	ผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมแผนปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

    5	             -	 5	 0.25	

  8.1	)	ผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

    5	             -	 5	 0.25	

    8.1.1	)	ผลสัมฤทธิ์

แผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม		

4.28	 4.28	 5	 5	 70 75	 80 85	 90 90 5	 0.25	

รวมทั้งสิ้น 51 ตัวชี้วัด     100                 4.559 
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ที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ2555



MAHASARAKHAM UN IVERS ITY

รายงานปร ะจำปี  2555 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม104

Annual Report 2012 Faculty Of Education
hpp ://www .edu .msu .ac . th 

1.ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

มีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมโครงการไหว้ครู	ประจำปี	

การศึกษา	 2555	 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่	 12	 กรกฎาคม	

พ.ศ.	 2555	 เวลา	 13.00	 –	 16.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 (เขตพื้นที่ในเมือง)	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ	

ทั้งสิ้น	 515	 คน	 ประกอบด้วยอาจารย์	 15	 ท่าน	 นิสิต

จำนวน	500	คน	โดยเบิกรายได้ปี	2555	แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาการศึกษา	 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์		

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำปีการศึกษา	2554	-	2555	ใน	วันที่	ธันวาคม	2555 
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2.ด้านการวิจัยนวัตกรรม
 และงานสร้างสรรค ์
 

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	 (ระดับบัณฑิต

ศึกษา)	 ครั้งที่	 5	 ในวันที่	 7	 กรกฏาคม	 2555	 ณ	 

โรงแรมตักสิลา	 ต.ตลาด	 อ.เมือง	 จ.มหาสารคาม	 

เพื่อสร้างเวทีการสรุปบทเรียนสะท้อนผลการวิจัยการ

จัดการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะศึกษาสาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

  

ดร.อมรวิทย์ นาครทรรพ วิทยากร 

	 ประชุมวิชาการระดับชาติ	ICER	2012	ครั้งที่	5	

ณ	โรงแรมดุสิตธานี	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	วันที่	21	-	24	

มีนาคม	2555	
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3.ด้านการบริการวิชาการ 
 

	 ด้วยทางจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเหล่ากาชาด 

จังหวัดมหาสารคาม	 ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้า 

และงานกาชาดประจำปี	2555	ในระหว่างวันที่	21	-	30	

มกราคม	 2555	 รวม	 10	 วัน	 10	 คืน	 ณ	 สนามหน้าที่

ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 และฟื้นฟูประเพณีพื้น

บ้านของชาวอีสาน	รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 

มหาสารคาม	

4.ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 

 บคุลากรคณะศกึษาศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	 

ร่วมงานวันสงกรานต์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ในวันที่	

11	เมษายน	2555	
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วันลอยกระทง ปี 55 

โครงการศึกษาศาสตร์ รวมใจทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5.ด้านการบริหารจัดการ 
 

	 เมื่อวันที่	 30	พฤษภาคม	–	3	มิถุนายน	2555	

ณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	“โครงการการพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างสมรรถณะรองรับการเข้าสู่

การเข้าสู่ประชาคม	ASEAN	CLASSROOM”	
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ ์
	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 	
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์
	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง 
	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษานอกที่ตั้ง	
 
 อาจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน 
	 รองคณบดีฝ่ายแผน	วิจัยและประกันคุณภาพ	
 
 รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์  จันฤาไชย 
	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาคารสถานที่	
 
 อาจารย์ ดร.อำนาจ  ชนะวงศ ์
	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและศิษย์เก่าสัมพันธ์	
 
 นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม 
	 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ	 

สนับสนุนข้อมูล 
	 บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน	

	 บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน	

	 นักศึกษา	และศิษย์เก่า	คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน  

ผู้จัดทำ 
 อาจารย์มนตรี  วงษ์สะพาน 
	 รองคณบดีฝ่ายแผน	วิจัยและประกันคุณภาพ	
 
 นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก  
	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
 
 นายฉัตรตินันท์ ซามาตย ์
	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 

ภาพประกอบ 
 นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 

	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	
 

 นางสาวประภาพร เสระสัย  

	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 

ขอขอบคุณ 
	 บุคลากร	และนิสิต	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

พิมพ์ที่	:	สารคามการพิมพ์	-	สารคามเปเปอร์	
375	หมู่	12	บ้านเจริญสุข	ต.เกิ้ง	อ.เมือง	จ.มหาสารคาม	44000	โทร	:	043-712899	โทรสาร	:	043-712897		
E-mail	:	sppp_printing@hotmail.com			www.spp.in.th	


