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	 คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เป็นคณะที่จัดการ

เรียนการสอนภายใต้	ปรัชญา	“ การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ”

โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาใน

ระดับประเทศและภูมิภาค

 รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลการด�าเนินงาน 

ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559 ที่น�าเสนอ

ข้อมูลให้เห็นถึงการพัฒนาคณะในด้านผลิตบัณฑิต	ด้านการวิจัย												

ด้านบริการวิชาการสู่สังคม	ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านบริหารจัดการ	

ที่จะน�าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง

ขึ้น	เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการจัดการการด�าเนินงาน

ของคณะศึกษาศาสตร์	ในอนาคตต่อไป

	 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และนิสิต	ตลอดจน

ผู้เกี่ยวข้อง	ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณะจนส�าเร็จลุล่วงตามภารกิจใน

รายปีที่ผ่านมา	และช่วยด�าเนินการให้รายงานประจ�าปีนี้	ส�าเร็จเป็นรูปเล่ม

ด้วยดี	โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานอื่นและผู้สนใจได้อย่างยิ่ง

สารคณบดี
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ข้อมูลพื้นฐานของคณะศึกษาศาสตร์
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ภารกิจหลัก 
 โครงสร้างคณะ
 โครงสร้างการบริหารคณะ
 คณะกรรมการบริหารคณะ
 ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
 หน่วยงานภายในคณะ
ดัชนีชี้วัดสมรรถนะ (KPI)

รายงานประจ�าปี
2559

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
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 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่กล่าวได้ว่ามีรากฐานการก�าเนิดมาพร้อมกับการก�าเนิดวิทยาลัย

วิชาการศึกษา มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 เพราะวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

ครูในสาขาวิชาต่างๆ ออกไปเป็นครูตามโรงเรียนโดยทั่วไปในแถบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 วันที่ 29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

และคณะสังคมศาสตร์ ท�าให้คณะศึกษาศาสตร์แบ่งหน่วยงานออกมาอย่างเด่นชัด แต่การเป็นคณะก็ยังไม่ได้เป็นอย่างเอกเทศ

โดยสมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงวิทยาเขตของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ตั้งอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และผู้ที่ด�ารง

ต�าแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม  มี จ�านวน  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

ประวัติความเป็นมา
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 วันที่ 9  ธันวาคม  2537  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ถูกยกฐานะเป็น  “คณะ” อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับคณะต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยมีคณบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน  เรียงล�าดับการด�ารงต�าแหน่ง  ดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  ศรีอ�าไพ             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 – 2557

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร       ระหว่าง    พ.ศ.  2557 – ถึงปัจจุบัน

 

 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม  (Education is Growth.)

 

 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

 คำ�อธิบ�ยวิสัยทัศน์ 

 ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดการเรียนการ

สอนที่สามารถผลิตบัณฑิต มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และได้รับการจัดอันดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน (สกอ.) อยู่ในระดับดีมาก 

 เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการแลกเปลี่ยนนิสิตหรือ

บุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงมีการท�าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ด�าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความ

รู้และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและอนุรักษ์ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในนานาชาติ

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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EDU MSU
 E – Ethical Mind           จิตแห่งจริยธรรม (มีจิตและพฤติกรรมในการท�างานตามหลักคุณธรรม  
                                           จริยธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์)
  D – Dedication       การอุทิศตน (เสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนาคณะ และชุมชน)
 U – Universality            ความเป็นสากล (มีความคิด ความเชื่อ และคุณลักษณะแห่งความเป็นสากล 
                                           มีความเข้าในในความหลากหลายของบุคคล วัฒนธรรม และสังคม)
 M – Mastery                 ความรอบรู้ (ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคณะให้เป็น
                                           องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายของคณะ)
 S – Society Leader        การเป็นผู้น�าทางความคิดเพื่อพัฒนาสังคม (กล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อน�า  
                                           คณะให้เป็นองค์กรแห่งชุมชนและสังคม)
 U – Unity                     ความเป็นหนึ่งเดียว (รักและเคารพซึ่งกันและกัน ท�างานเป็นทีม เพื่อจุดมุ่ง
                                           หมายเดียวกันในการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ)

ค่านิยมองค์กร
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	 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง	สู่การเป็นที่พึ่งของสังคม”

	 “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน”

	 เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จึงก�าหนด

ยุทธศาสตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1		จัดการศึกษา	ส่งเสริม	และพัฒนาวิชาการ	เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นยอมรับ

																																	ของสังคม	มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

    เป้าประสงค์ที่ 1	คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	มีระบบการพัฒนานิสิต													

																																																				และศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง	ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ								

																																																				ความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 	ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	การพัฒนาภูมิปัญญา	เพื่อเสริมสร้าง

																															ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน	และการเผยแพร่ในระดับ		

																																นานาชาติ

   เป้าประสงค์ที่ 2	คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย	และวิจัย

																																																				ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	เพื่อน�าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน									

																																																				ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและ		

																																																				นานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3		การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล	องค์กร	และชุมชน	

																															อย่างต่อเนื่อง	และยั่งยืน	สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เป้าประสงค์ที่ 3	คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	

																																																				และการพัฒนาประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4		อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	เพื่อมุ่งสู่

																															การพัฒนาองค์ความรู้	ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

   เป้าประสงค์ที่ 4	คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	เผยแพร่	พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม								

																																																				ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	และผสมผสาน	วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

 ยุทธศาสตร์ที่ 5		พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	และยกระดับการบริหารจัดการ

																															คณะตามหลักธรรมาภิบาล			

   เป้าประสงค์ที่ 5.1	คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

   เป้าประสงค์ที่ 5.2	คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
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 ยุทธศ�สตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ในระดับสากล

   เป้�ประสงค์ที่ 6 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด�าเนินการประกันคุณภาพภายในให้   

                                                   ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน รวมทั้งส่ง 

                                                   เสริมให้มีการท�าความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

 ยุทธศ�สตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม

   เป้�ประสงค์ที่ 7 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับ

                        ในระดับนานาชาติ 

  2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท�าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการด้านการศึกษา    

                        และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. ด�าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล    

                        องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  

                        ประเพณี เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

                        และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์
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โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร

 

 

 

โครงสร้างองค์กร 
               
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศกึษาศาสตร ์

ภาควิชาจิตวิทยา 
การศึกษาและการแนะแนว 

ภาควิชา 
การบริหารการศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน 

ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
และการกีฬา 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร ์

 

 

โครงสรา้งการบรหิาร 
  

 
 
      
     

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและแผน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสมัพนัธ ์

หวัหนา้ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ 
การแนะแนว 

หวัหนา้ภาควิชา           
การบริหารการศึกษา 

หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษา 

หวัหนา้ภาควิชาวิจยัและ
พฒันาการศึกษา 

หวัหนา้ภาควิชา 
หลกัสูตรและการสอน 

 

หวัหนา้ภาควิชา
วิทยาศาสตร ์

สุขภาพและการกีฬา 

หวัหนา้ส านกังานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 
ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

รองคณบดีฝ่าย 
พฒันานิสิต                                                                        

รองคณบดีฝ่ายศิษยเ์ก่า 
สมัพนัธแ์ละกิจการพิเศษ                                                                     
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 1. ผศ.ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร                 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 2. ผศ.ดร.สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์                                รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 3. อาจารย์ ดร.อารยา  ปิยะกุล                                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 4. รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือค�า                          รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย

         (ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ก.พ. 59)

 5. ผศ.ดร.รังสรรค์  โฉมยา                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

 6. รศ.สุรชา  อมรพันธุ์                  รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

         (ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 22 มิ.ย. 59)

 7. อ.ดร.ธนดล  ภูสีฤทธิ์              รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

        (แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ส.ค. 59)

 8. ผศ.ก่อเกียรติ  ขวัญสกุล             หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 9. อาจารย์ ดร.อาภรณ์  โพธิ์ภา             หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

 10. อาจารย์ปริญดา  ยะวงศา              หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

 11. อาจารย์ศุภชัย  ตู้กลาง             หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 12. ผศ.ดร.ธรินธร  นามวรรณ             หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

 13. ผศ.ดร.อรนุช  ศรีสะอาด                หัวหน้าภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา

 14. อ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล                       กรรมการประจ�าคณะประเภทคณาจารย์

 15. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน             กรรมการประจ�าคณะประเภทคณาจารย์

 16. อาจารย์ ดร.ภมรพรรณ์  ยุระยาตร์            กรรมการประจ�าคณะประเภทคณาจารย์

 17. อาจารย์ ดร.ธัชชัย  จิตรนันท์             กรรมการประจ�าคณะประเภทคณาจารย์

 18. อาจารย์สุดาเรศ  ศิริสิทธิ์ธนภาค            กรรมการประจ�าคณะประเภทคณาจารย์

 19. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี             กรรมการประจ�าคณะประเภทคณาจารย์

 20. นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม             หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

 

คณะกรรมการประจ�าคณะศึกษาศาสตร์



ผศ.ดร.พชรวิทย์		จันทร์ศิริสิร                                                     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.สุวัฒน์		จุลสุวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน	

อ.ดร.อารยา		ปิยะกุล	
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	

รศ.สุรชา		อมรพันธุ์			
รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ											
(ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 22 มิ.ย. 59)                          

อ.ดร.ธนดล		ภูสีฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

(แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ส.ค. 59)

ผศ.ดร.รังสรรค์		โฉมยา	
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต				

รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือค�า 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 

 (ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ก.พ. 59)
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ทีมผู้บริหาร
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1. อ.ปริญดา  ยะวงศา

    ต�าแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา

    วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 

                       (เด็กปัญญาเลิศ)                  

2. รศ.ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : Ed.D. (Secondary Education)

3. ผศ.ดร.มนตรี  วงษ์สะพาน

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

4. อ.ดร.สมทรง  สิทธิ

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

5. ผศ.ดร.วันทนา อมตาริยกุล

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การบริหารและพัฒนา

                     การศึกษา)   

6. อ.ดร.สิวะกรณ์  กฤษณสุวรรณ

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Education)                  

7. อ.ดร.กันยารัตน์  สอนสุภาพ

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Philosophy) การสอน         

                      วิทยาศาสตร์

คณาจารย์
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   1

  2

  4

  6   7

  5

  3
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8. ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

9. รศ.ดร.ชวลิต  ชูก�าแพง

    ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

    วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

   (ไปช่วยราชการ ม.นครพนม ในต�าแหน่ง คณบดี   

    คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 - 30 พ.ค. 60)

10. ผศ.ดร.เดชา จันทคัต

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : Ed.D. (Doctor of Education in    

                        Industrial Education Manage   

                        ment)

11. ผศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)   

12. อ.ดร.ประสงค์  สายหงษ์

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Early Intervention/Early   

                        Childhood Special Education)

13. รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม                                    

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)   

14. ผศ.ศรีกัญภัสสร์  รังสีบวรกุล

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

15. อ.สุขิริณณ์  อามาตย์บัณฑิต

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)   

  8   9

 10  11
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16. อ.สุดาเรศ  ศิริสิทธิ์ธนภาค

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

17. อ.ดร.กัญญารัตน์  โคจร

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

18. อ.นวินดา  อุปนันท์

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า                            

     วุฒิการศึกษา : Master  of Special (Early Inter         

                      vention Education)

19. อ.วรรณิษา  หาคูณ

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

20. อ.บงกชกร  ศุภเกษร

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 

21. อ.ปิยาภรณ์  กังสดาร 

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

22. อ.ดร.ดนิตา  ดวงวิไล 

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ภาษาไทย) 

23. อ.พงศ์ธร  อัศวนิเวศน์

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
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24. ผศ.วีณา  ประชากูล

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (ปฐมวัย)

     (ลาศึกษาต่อ) 

25. อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ไมตระรัตน์

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (สังคมศึกษา)

     (ลาศึกษาต่อ)

26. อ.อารีย์รัตน์  โนนสุวรรณ

    ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

    วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (ภาษาไทย)  

    (ลาศึกษาต่อ)

27. อ.กนกนภา  เอราวรรณ  

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)

     (ลาศึกษาต่อ)

28. อ.อัฐพล  อินต๊ะเสนา

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : ค.ม. (วิจัยการศึกษา)

29. อ.จุฑาทิพย์ ธรรมสิริวัฒน์

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา :  ศศ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)                                                                                

30. รศ.ดร.พิศมัย  ศรีอ�าไพ

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา :  Ph.D. (Curriculum and In 

                         struction)

                         ลาออก 16 ส.ค. 59 

31. รศ.ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Elementary Education)

                       ลาออก 22 เม.ย. 59

32. Mr.Jean Louis CHOPIN

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา : Doctor’s degree (Langues,      

                        Litteratures et societes)  

                        Ph.D. (Hist  Liter  Society)
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1. ผศ.ดร.ธรินธร  นามวรรณ

   ต�าแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา

   วุฒิการศึกษา : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)    

2. ผศ.ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการ   

                     ศึกษา)

3. อ.ดร.โกวัฒน์  เทศบุตร

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : Ed.D. (Educational  Administra 

                      tion)

4. รศ.ดร.ฉลาด  จันทรสมบัติ

    ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

    วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการ   

                      ศึกษา)

5. รศ.ดร.นารีรัตน์  รักวิจิตรกุล

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : Ed.D. (Adult Education)   

6. อ.ดร.สุรเชต  น้อยฤทธิ์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการ   

                     ศึกษา)

7. ผศ.ดร.สุวัฒน์   จุลสุวรรณ์  

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการ          

                     ศึกษา)  

คณาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษา   1
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  6   7

  5
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8. ผศ.ดร.ธัชชัย  จิตรนันท์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ค.ด. (อุดมศึกษา)

9. ผศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

10. ผศ.ดร.อ�านาจ  ชนะวงศ์

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา: ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

11. ผศ.ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา: กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

12. ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา: กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

     ลาออก 6 มิ.ย. 59
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1. ผศ.ก่อเกียรติ  ขวัญสกุล

   ต�าแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา

   วุฒิการศึกษา : ค.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)   

2. รศ.ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ

    ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

3. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี 

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

                     การศึกษา)

4. ผศ.ดร.ฐาปนี  สีเฉลียว

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

                     การศึกษา)

5. อ.ดร.มานิตย์  อาษานอก

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

  วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

                     การศึกษา)

6. อ.ดร.เหมมิญช์  ธนปัทม์มีมณี

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

                    การศึกษา)

7. อ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

  

คณาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา   1

  2

  4

  6   7

  5

  3
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8. อ.ดร. ธนดล  ภูสีฤทธิ์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

9. อ.มาณวิกา กิตติพร

    ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

    วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

    (ลาศึกษาต่อ)    

        

10. อ.ชนยุตฏษ์  ช้างเพชร

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทาง  

                       ธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศ

                       ทางการจัดการ)

11. ผศ.ดร.สาคร  อัฒจักร

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

  

12. รศ.ดร.เผชิญ  กิจระการ

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Curriculum and  In     

                       struction)

13. รศ.ดร.ไชยยศ  เรืองสุวรรณ

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา : Ed.D. (Curriculum and  In 

                        struction) 

14. ผศ.ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Industrial  Education)

     ลาออก 1 พ.ค. 59
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1. ผศ.ดร.อรนุช  ศรีสะอาด

   ต�าแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา

   วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิจัยและประเมินผล

                     การศึกษา)   

2. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนหลักสูตร)

  (ไปช่วยราชการ ม.นครพนม ในต�าแหน่ง อธิการบดี

  ม.นครพนม ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59 - 31 ธ.ค. 60)

3. รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือค�า

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า                

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล

                     การศึกษา)   

4. ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Statistics)

5. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล   

                      การศึกษา)   

6. ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล

                      การศึกษา)

7. ผศ.ดร.วราพร  เอราวรรณ์ 

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ค.ด. (การวัดและประเมินผล

                     การศึกษา) 

คณาจารย์
ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา
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8. อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์   สว่างบุญ

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ค.ด. (การวัดผลและประเมินผล

                     การศึกษา)

9. อ.ดร.ศตายุ  สองจันทร์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(วิจัยและประเมินผล

                     การศึกษา)   

10. รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

    วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา 

                       หลักสูตร)

11. รศ.สมนึก  ภัททิยธนี

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
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1. อ.ศุภชัย ตู้กลาง

   ต�าแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา 

   วุฒิการศึกษา : วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)   

2. ผศ.ดร.พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)

3. ผศ.ดร.รังสรรค์  โฉมยา 

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : วท.ด (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   

                     ประยุกต์)   

4. อ.ดร.อารยา  ปิยะกุล

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : Ph.D.Philosophy (Educational)

5. อ.ดร.ภมรพรรณ์   ยุระยาตร์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา)

6. อ.ชนิตา รุ่งเรือง

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : วท.ม. (สาขาจิตวิทยาคลินิก)

   (ลาศึกษาต่อ)

7. อ.วิชชุลดา  สุวรรณผู

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)

                      (ลาศึกษาต่อ)   

คณาจารย์
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว
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8. อ.ชัยพร   พงษ์พิสันต์รัตน์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)

9. อ.ดร.วิภาณี  สุขเอิบ

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Counseling Psychology)    

                      University of Northern 

                      Colorado

  

10. อ.สุรเดช  ประยูรศักดิ์

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) 

11. อ.กรรณิกา  พันธ์ศรี

    ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

    วุฒิการศึกษา : วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)  

12. รศ.ดร.ลักขณา  สริวัฒน์

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Education)

13. รศ.จตุพร  เพ็งชัย

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
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1. อ.ดร.อาภรณ์  โพธิ์ภา

   ต�าแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชา

   วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Sports Science)    

2. รศ.สุรชา  อมรพันธุ์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (พลศึกษา)

3. รศ.มณเฑียร  พัวไพบูลย์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (พลศึกษา)        

4. อ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก�าลัง  

                      กายและการกีฬา)

5. อ.ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก�าลัง

                      กายและการกีฬา)    

6. อ.ดร.ธนารัตน์  ศรีผ่องงาม

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : วท.ม. (กายภาพบ�าบัด)

7. อ.วรรณพร ส�าราญพัฒน์ เบรดี

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

  วุฒิการศึกษา : วท.ม. (กายภาพบ�าบัด)   

คณาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการกีฬา
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8. อ.อนุรักษ์ปภพ  มีตน

   ต�าแหน่ง : อาจารย์

   วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก�าลัง   

                      กายและการกีฬา)

9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกนารถ ศรีวรรธนะ ซาลิสบูรี่

   ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

   วุฒิการศึกษา : (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) 

  

10. อ.ดร.ดวงไกร  ทวีสุข

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Sports Science)

    

11. อ.ปิยเชษฐ์  ตะสิงห์

     ต�าแหน่ง : อาจารย์ประจ�า

     วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) 

  

12. รศ.ศิริศักดิ์   จันฤาไชย

     ต�าแหน่ง : พนักงานที่จ้างตามภารกิจ

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (พลศึกษา)
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1. นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม

   ต�าแหน่ง : ผู้บริหาร(หัวหน้าส�านักงานเลขานุการฯ)

   วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา เน้น     

                      สังคมศาสตร์)  

2.  นางสาวจันทรา เนื่องมหา

    ต�าแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ 

    วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

3. นายจุล  ใหม่คามิ

    ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)   

4. นางภัทรวรรธน์  ชนพัฒน์จิรโชติ

    (ช่วยราชการ 23 ธ.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58)

    ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

    วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

1. นางสาวภัทราภรณ์   ชาวนคร

   ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษา : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

บุคลากรสาย
สนับสนุน
ข้าราชการ 

พนักงานราชการ
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1. นางสาวกรรณิการ์  บุญพิค�า

   ต�าแหน่ง : นักวิชาการและพัสดุ

   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)

  

2. นางสาวชไมพร ศรีหาเวช

   ต�าแหน่ง : บรรณารักษ์

   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

3. นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก

   ต�าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   วุฒิการศึกษา : กจ.ม. (การจัดการ) 

4. นางสาวปนัดดา  พลเสนา

   ต�าแหน่ง : บุคลากร

   วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

5. นายจักรกฤษณ์  ไวจันทร์

   ต�าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

  

6. นายปรัชญา  เม็งไธสง

   ต�าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์อุดรฯ)

   วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

   ลาออก 16 มิ.ย. 59

7. นางพิลาสลักษณ์  ไตรศิริวาณิชย์

   ต�าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  

  

8. นางสาวเพ็ญจันทร์  ตะภา

    ต�าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

    วุฒิการศึกษา : บช.ม. (การบัญชี)

พนักงานมหาวิทยาลัย
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9. นางสาวรุ่งนภา จันทราเทพ

   ต�าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

   วุฒิการศึกษา :  บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)  

10. นางวัลยา  อุดรไสว

     ต�าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

     วุฒิการศึกษา : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)

11. นางสาวกุสุมา  สีดาเหลา

     ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)  

12. นางเพ็ญ  วังหน้า

     ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

13. นางรุ่งทิพย์  สิงพร

     ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

14. นางสาววรวรรณ  ฝอยพิกุล

     ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

     วุฒิการศึกษา : ค.บ. (การประถมศึกษา)

15. นางสาววาสินี  ปรีจ�ารัส

     ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

   

16. นางศุภรภัทร์  กลมดวง

     ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

    วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (แขนง   

                      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
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17. นายพิเชษฐ์  ท้าวพิมพ์

     ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ศูนย์อุดรฯ)

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)

     ลาออก 16 มิ.ย. 59

   

18. นางสาวณัชชลิดา เหลี่ยมไธสง

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การประถมศึกษา)

19. นางสาวณัฐปภัสร์  จันทร์จ่ายวงศ์

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           

     วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบัญชี)

   

20. นายนิยม  โพธิ์ทอง

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     วุฒิการศึกษา : พธ.บ. รัฐศาสตร์ (การเมือง

                       การปกครอง)

21. นางสาวผกามาศ  ภูสิงห์

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

   

22. นายพชรพล  หยุ่มไธสง

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     วุฒิการศึกษา : วท.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อ

                       การจัดการ)

23. นายสงวนศักดิ์  พรรณะ

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    วุฒิการศึกษา : ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม

                       การศึกษา)

   

24. นางสาวพรเพชร  ศรีเวียงยา

     ต�าแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     วุฒิการศึกษา : ปวช. (การบัญชี)
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25. นางวิลาสินี  รักษาชาติ

     ต�าแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     วุฒิการศึกษา : ปวช. (การบัญชี)

   

26. นายอุเทน  บุญมา

     ต�าแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา สาขาศิลปศาสตร์

                       (การพัฒนาชุมชน)

27. นายทรงพล  เรืองทุม

     ต�าแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

    วุฒิการศึกษา :  ปวส.ช่างเทคนิคโลหะ (สาขางาน 

                      วิศวกรรมการเชื่อม)

  

1. นายจอมพล  รัตนา

   ต�าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   วุฒิการศึกษา : กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

                     การศึกษาการศึกษา)  

2. นายอมรศิลป์  สระทองแมว

   ต�าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ

                     การสื่อสาร)

  ลูกจ้างชั่วคราว
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3. นายสมร  เหล็กกล้า

   ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษา : วท.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อ

                    การจัดการ)

4. นายชิตพล  เชื้อไพบูลย์

   ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ

                     การสื่อสาร)

5. นางสาวกนกวรรณ  วรรณเลิศ

   ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษา :  บธ.บ. (การบัญชี)

6. นางสาวนิตยา พันธะ

   ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษา : บธ.บ.  (การจัดการทั่วไป)

7. นางสาวนิโรบล  จันทะกล

   ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

            

8. นางสาวนรีรัตน์  ธงภักดิ์

   ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและโรงแรม)

9. นางสาวเมลินดา  ทวยภา

   ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

10. นางสาวสุภัทรา  ปาปะพัง

ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ 

                   ธุรกิจ)

  3   4

  5

  7

  9  10

  8

  6
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11. นางสาวเอมอร  สิงห์พันธ์

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การตลาด)

12. นางสาวประภาพร  เสระสัย

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

     ลาออก 1 มิ.ย. 59

13. นางสาวภิญนารี  สัพโส

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

     ลาออก 1 มิ.ย. 59

14. นางสาวรัตนา  บุญบุตตะ

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

     ลาออก 1 ก.ค. 59

15. นางสาวธนภร   กอเสนาะรส

     ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    วุฒิการศึกษา : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

    ลาออก 10 ต.ค. 59

16. นายณัฐพงศ์  นามเทพ

     ต�าแหน่ง : พนักงานบริการอัดส�าเนา

    วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา สาขาศิลปศาสตร์ 

                      (การพัฒนาชุมชน)

17. นายมนต์ชัย  ทัพสุริย์

     ต�าแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

     วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                  

                        การผลิต)

18. นายสุรศักดิ์  ปัตตานี

     ต�าแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

     วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

     ลาออก 1 ก.ค. 59

 11  12

 13

 15

 17  18

 16

 14
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19. นายทวีสันต์  เนื่องวรรณะ

     ต�าแหน่ง : คนงาน

     วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น

   

20. นายเรืองฤทธิ์  รักษาชาติ

     ต�าแหน่ง : คนงาน

     วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย

21. นายอนุชิต  เทพดู่

     ต�าแหน่ง : คนงาน

    วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

                      แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

                      อุตสาหกรรม)

   

22. นางศิริทรัพย์  พิมพ์พาเกิด

     ต�าแหน่ง : นักการภารโรง (ศูนย์อุดรฯ)

     วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย

 19  20

 21  22
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หน่วยงานภายในคณะ 

 

 

 
 
 

 
ล ำดับที ่

 
หน่วยงำนภำยในคณะ 

 
เบอร์ภำยในคณะ 

 
เบอร์ภำยนอก 

1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 6247  
2 งานเลขานุการผู้บริหาร 6248 043-754321-40 ต่อ 6248 
3 ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 6241 043-721-764 ต่อ 6241 
4 หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 6242 043-754321-40 ต่อ 6242 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 6234  
6 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 6273  
7 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 6272  
8 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 6271  
9 ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 6235  
10 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพละการกีฬา 6239  
11 ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้ค าปรึกษา 6261  
12 งานอาคารสถานที่ 6231  
13 งานบุคคล 6292  
14 งานแผนและงบประมาณ  6292  
15 งานประกันคุณภาพการศึกษา 6292  
16 งานสารบรรณและยานยนต์ 6241  
17 งานพัสดุ 6241  
18 งานการเงินและบัญชี 6241  
19 งานวิชาการ 6215  
20 งานบัณฑิตศึกษา 6216  
21 งานวิจัย 6212  
22 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมฯ 6233  
23 งานพัฒนานิสิต 6236  
24 งานกิจการต่างประเทศ 6218  
25 งานห้องสมุด 6207  
26 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 6203  
27 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6237  
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1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            อาคารอเนกประสงค์   ห้อง 5506,5507,5607

2. ห้องบันทึกเสียง             อาคารอเนกประสงค์   ห้อง 5609 

3. ห้องประชุมคณะ             อาคารอเนกประสงค ์  ห้อง 5309,5407

               อาคารแปดเหลี่ยม      ห้องประชุมบุญชม ศรีสะอาด (ห้อง ศษ.307)  

                                  อาคารวิทยพัฒนา      ห้องประชุมชั้น 1,ห้องประชุมชั้น 3,ห้องประชุมชั้น 5

4. ห้องรับรอง                       อาคารอเนกประสงค์   ห้อง 5101

5. ห้องเรียนรวม                       อาคารอเนกประสงค์   ห้อง 5103 (IT1),ห้อง 5205 (IT2),ห้อง 5206 (IT3)  

6. ห้องเรียน                       อาคารอเนกประสงค ์  ห้อง  5310,5311,5508,5603,5701

                                                             อาคารแปดเหลี่ยม     ห้อง ศษ.106,ศษ.201,ศษ.214,ศษ.301,ศษ.302, 

                                                                                              ศษ.303,ศษ.304,ศษ.305,ศษ.310

                                                              อาคารวิทยพัฒนา     ห้อง EDU3301,EDU3302,EDU3303,EDU3304

                                                                                               EDU3401,EDU3402,EDU3403,EDU3404

                                                                                               EDU3801,EDU3901,EDU3902,EDU3903,               

                                                                                               EDU3904, EDU3905,EDU3906

7. ส�านักวิทยบริการหน่วยอาคารวิทยพัฒนา         (ชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา)

คณะมีห้องปฏิบัติก�รและห้องเรียน จำ�นวน 44 ห้อง
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ดัชนีสมรรถนะส�าคัญ (KPI)
ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ�าปี 2559

ต�ร�งที่ 1 ดัชนีสมรรถนะสำ�คัญ (KPI) ของคณะศึกษ�ศ�สตร์ ประจำ�ปี 2559 

 

 
ดัชนีสมรรถนะ ปี ปี % เพิ่ม+ 

2558 2559  / ลด- 
นิสิต :    
 - จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี (ระบบปกติ) 2,170 2,404 10.78 
 - จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี (ระบบพิเศษ) 162 145 - 10.49 
 - จ ำนวนนิสิตปริญญำโท (ปกติ) 93 90 - 3.23 
-  จ ำนวนนิสิตปริญญำโท (พิเศษ) 754 770 2.12 
 - จ ำนวนนิสิตปริญญำเอก (ปกติ) 251 228 - 9.16 
บุคลากร :    
 - อำจำรย์ปริญญำเอก 58 61 5.17 
 - อำจำรย์และผู้ช่วยสอนปริญญำโท 29 33 13.79 
 - อำจำรย์ปริญญำเอก / คณำจำรย์ทุกประเภท  0.66 0.65 - 1.52 
 - นิสิต / อำจำรย์ระดับปริญญำเอก 59.13 59.62 0.83 
 - พนักงำนฝ่ำยบริหำร บริกำร และธุรกำร 63 53 - 15.87 
 - สัดส่วนอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร/อำจำรย์
ทั้งหมด(%) 

44.82 47.87 6.80 

 - อำจำรย์บัณฑิตศึกษำ 87 94 8.05 
คอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิต :    
 - ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับคอมพิวเตอร์และระบบ    
   (730,000บำท) / จ ำนวนนิสิต   

619.58 200.71 - 67.61 

บัณฑิต (ส ารวจเมื่อวันพระราชทานปริญญาบัตร) :    
- อัตรำกำรได้งำนท ำ (%) 83.93 98.78 17.69 
- บัณฑิตสอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพ(คน) 270 255 - 5.56 
- บัณฑิตที่ได้งำนท ำเริ่มต้นเป็นไปตำมเกณฑ์(%) 86.04 95.53 11.03 
- อัตรำกำรศึกษำต่อ (%) 1.41 1.22 - 13.48 
- ควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 87 90.60 4.14 

* จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 94 ท่ำน ลำศึกษำต่อจ ำนวน 7 ท่ำน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 
 



สรุปผลการด�าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2559 
“ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 

วันที่  30  กันยายน  2559 ดัชนีชี้วัดสมรรถนะ (KPI)

ด้านการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต
ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานประจ�าปี
2559

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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     หลักสูตร

  • หลักสูตรที่จัดก�รเรียนก�รสอนทั้งหมด

      ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์  เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 26  สาขา

วิชามีนิสิตทั้งสิ้น จ�านวน 3,637 คน  จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 2,549 คน ระดับปริญญาโท 860 คน และระดับปริญญาเอก  

228 คน จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา มีจ�านวนทั้งสิ้น 607 คน จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ�านวน 368 คน ระดับปริญญาโท 

จ�านวน 192 คน และระดับปริญญาเอก จ�านวน 47 คน

ด้านการเรียนการสอน

ต�ร�งที่ 2 จำ�นวนนิสิต ปีก�รศึกษ� 2559

 
ตารางท่ี 2 จ านวนนิสิต ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน จ านวนนิสิต รวม 
ปกติ พิเศษ ศูนย์อ่ืน 

1.ระดับปริญญาตรี     
   1.1   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 176 - - 176 
   1.2   กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 1 - - 1 
   1.3   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 311 - - 311 
   1.4   วท.บ. จิตวิทยา 158 23 - 181 
   1.5   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 252 7 - 259 
   1.6   กศ.บ. ภาษาไทย 404 - - 404 
   1.7   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 251 - - 251 
   1.8   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 230 - - 230 
   1.9   กศ.บ. สังคมศึกษา 311 - - 311 
   1.10 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 310 115 - 425 

รวม 2,404 145 - 2,549 
2.ระดับปริญญาโท     
   2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 11 444 - 455 
   2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 20 114 - 134 
   2.3  กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา 1 10 - 11 
   2.4  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 10 93 - 103 
   2.5  กศ.ม. จิตวิทยา 2 16 - 18 
   2.6  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 6 79 - 85 
   2.7  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 14 14 - 28 
   2.8  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 26 - - 26 
   2.9  กศ.ม. การนิเทศการศึกษา - - - - 

รวม 90 770 - 860 
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ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 

จ านวนนิสิต  
รวม ปกติ พิเศษ ศูนย์อ่ืน 

3.ระดับปริญญาเอก     
   3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 68 - - 68 
   3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 32 - - 32 
   3.3  ปร.ด. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 26 - - 26 
   3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 47 - - 47 
   3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 17 - - 17 
   3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 18 - - 18 
   3.7  กศ.ด. การนิเทศการศึกษา 20 - - 20 

รวม 228 - - 228 
       รวมทั้งสิ้น 3,637 

      
      ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559
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ต�ร�งที่ 3 จำ�นวนนิสิตที่สำ�เร็จก�รศึกษ� ตารางท่ี 3 จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา   
สาขาที่เปิดสอน จ านวนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี 
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 29 
   กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 24 
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 43 
   วท.บ. จิตวิทยา 51 
   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 
   กศ.บ. ภาษาไทย 40 
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 32 
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 44 
   กศ.บ. สังคมศึกษา 45 
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 56 

รวม 368 
ระดับปริญญาโท 
   กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 85 
   กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 35 
   กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา 3 
   กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 36 
   กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 19 
   วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 6 
   กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 

รวม 192 
ระดับปริญญาเอก 
   กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 16 
   ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 
   ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 11 
   ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 14 
   ปร.ด. จิตวิทยา 1 

รวม 47 
รวมทั้งสิ้น 607 
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ต�ร�งที่ 4 FTES ปีก�รศึกษ� 2559

ต�ร�งที่ 5 โครงก�ร/กิจกรรมที่สนับสนุนก�รพัฒน�หลักสูตร ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  

 
 ตารางท่ี 4 FTES ปีการศึกษา 2559 

 
ภาควิชา 

  

FTES เฉลี่ย 
ปี  2559 

FTES 
เฉลี่ย 1 ปี 

1.  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 187.27 187.27 

2.  การบริหารการศึกษา 292.58 292.58 
3.  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 299.92 299.92 
4.  วิจัยและพัฒนาการศึกษา 80.93 80.93 
5.  หลักสูตรและการสอน 1,725.06 1,725.06 
6.  วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 895.23 895.23 

รวม 3,480.99 3,480.99 
  
ตารางท่ี 5 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน   

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 พฤศจิกายน 2558 - 
19 กุมภาพันธ์  2559 

นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภาคเรียนที่ 2/2558 52,779 

18 ธันวาคม  2558 การประชุมสัมมนาก ากับติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา ประจ าปี 2558 

15,000 

6 – 29 มกราคม 2559 อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบ MSU English 
Exit-Exam 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

19 มกราคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Taping ทางการกีฬา”เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนิสิตศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา 

5,800 

23  มกราคม  2559   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความเป็นผู้น ากิจกรรม
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา” 

8,062 

23 – 24 มกราคม ,  
12 - 13 มีนาคม 2559 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศ การจัดการ
บรรณานุกรมและการเลือกแหล่งตีพิมพ์เพ่ือการวิจัย ส าหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา” 
 
 

9,579 

 
 ตารางท่ี 4 FTES ปีการศึกษา 2559 

 
ภาควิชา 

  

FTES เฉลี่ย 
ปี  2559 

FTES 
เฉลี่ย 1 ปี 

1.  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 187.27 187.27 

2.  การบริหารการศึกษา 292.58 292.58 
3.  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 299.92 299.92 
4.  วิจัยและพัฒนาการศึกษา 80.93 80.93 
5.  หลักสูตรและการสอน 1,725.06 1,725.06 
6.  วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 895.23 895.23 

รวม 3,480.99 3,480.99 
  
ตารางท่ี 5 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน   

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 พฤศจิกายน 2558 - 
19 กุมภาพันธ์  2559 

นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภาคเรียนที่ 2/2558 52,779 

18 ธันวาคม  2558 การประชุมสัมมนาก ากับติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา ประจ าปี 2558 

15,000 

6 – 29 มกราคม 2559 อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบ MSU English 
Exit-Exam 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

19 มกราคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Taping ทางการกีฬา”เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนิสิตศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา 

5,800 

23  มกราคม  2559   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความเป็นผู้น ากิจกรรม
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา” 

8,062 

23 – 24 มกราคม ,  
12 - 13 มีนาคม 2559 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศ การจัดการ
บรรณานุกรมและการเลือกแหล่งตีพิมพ์เพ่ือการวิจัย ส าหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา” 
 
 

9,579 
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วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
26  มกราคม  2559    ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์และสัมมนาวิชาชีพครู                                                 

หัวข้อ “๔ ปีที่เรียนครู สู่  ๑ ปี ในรั้วโรงเรียน ” 
 

5,000 

28 - 29 มกราคม 2559 สัมมนาทางวิชาการ “การเขียนบทความการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ” นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา 
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 

28,900   

4  กุมภาพันธ์  2559   พัฒนาสมรรถนะด้านปฏิบัติการและความรู้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 4,500 
18 กุมภาพันธ์ 2559   การแข่งขันทักษะการสอน  ในหัวข้อ “สอนอย่างไรให้เด็กคิดเป็น” 8,000 

7  มีนาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

17,440 

24  เมษายน  2559   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้แบบวัดและแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา” 

5,935 

1  พฤษภาคม  2559   สัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา ประจ าปีการศึกษา  2559 

4,610 

2 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

19,100 

10 มิถุนายน 2559 ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ                  
ทางวิชาการ  นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

5,950   

22  มิถุนายน ,                
5 กรกฎาคม 2559 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยแีละ
สื่อสารการศึกษา 

1,120 

30 กรกฎาคม 2559   ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2559 

59,600 

14 สิงหาคม 2559   ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2559 

20,000 

23 สิงหาคม 2559   กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพด้วยการจัดการ
ความรู้ 

3,780 
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ต�ร�งที่ 6 นิสิตและศิษย์เก่�ที่ได้รับร�งวัล/ผลง�นนิสิต

 
ตารางท่ี 6 นิสิตและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต  
ที ่ ชื่อ - สกุล 

นิสิตหรือศิษย์เก่า 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1 นายทรงฤทธิ์  แก้วพรม 

สาขาวิชาภาษาไทย 
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาการศึกษา รับพระราชทานโล่
เกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสา 
ธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2559 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

รางวัลชมเชย นิสิตรางวัลพระราชทาน            
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2 นางสาวณัฐวราภรณ์  อุดมไชย 
สาขาวิชาภาษาไทย 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดความเรียง 
ประเภทอุดมศึกษา ประจ าปี 2559 
ในหัวข้อ รวมพลังจงรักภักดี สามัคคี
ปกป้องสถาบันของชาติไทย ในโครงการ
ปลูกจิตส านึกรู้คุณแผ่นดิน ครั้งที่ 5   

กองทัพบก 

3 นางสาวกุลธิดา  มุลตรีแก้ว 
นางสาวยลดี  ยุทธแสน 
นางสาวดลนภา วิบูลย์ค า 
นายธนกฤต  ไพรสินธุ์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
ระดับประเทศ ในโครงการแข่งขันทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ Singha English 
Challenge 2016 พร้อมใบ
ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 
บาท และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 3 ในการประกวด 
International Night Awards พร้อม
เงินรางวัล 3,000 บาท 

บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น 
และบริติช เคานซิล 

4 นางสาวพรรษมน  สาขามุละ 
นางสาวประภัสสร  พรสีมา 
นางสาวจันทรมาศ  สีหา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

รางวัลชมเชย (พร้อมประกาศนียบัตร
และเงินรางวัล 10,000 บาท) โครงการ
จัดประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟ
กราฟิกส์เเบบเคลื่อนไหว (Motion 
Infographics) ส าหรับการรณรงค์ด้าน
ลิขสิทธิ์ ระดับประเทศ   

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
นิสิตหรือศิษย์เก่า 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

5 นายเนติพงษ์  พงอุดทา  
นางสาวสุพิชชา  ศรีบุญจันทร์  
นายเกรียงไกร  ผุยค าผิ  
นายชรินทร์  ทานู  
นายพิทยา  ดอนแก  
นางสาวจิตติยา  บุตรศิลาฤทธ์  
นายวัชระพงษ์  ค าวีระ  
นางสาวเบญจวรรณ  พิมูลขันธ์ 

รางวัลชมเชย  ในการเข้าร่วมประกวด 
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

กรมพลศึกษา                   
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

6 นางสาวณัฐวราภรณ์  อุดมไชย 
นายชินกร  แสงเงินยอด 
นายธนาวัฒน์  ชนะมาร 
สาขาวิชาภาษาไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ 
: "การแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา"
ในงาน : “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์  
ครั้งที่ 15” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก           
วิทยาเขตจันทบุรี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ 
: "การประชันกลอนสด ระดับอุดมศึกษา 
ในหัวข้อ 70 ปี ทรงครองราชย์ 
นักปราชญ์แห่งภาษา ราชาผู้ครอง
แผ่นดินโดยธรรม" เนื่องในงาน :  
วันภาษาไทยแห่งชาติ  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก           
วิทยาเขตจันทบุรี 

7 นางสาวปนัดดา  บุญโสภณ  
นางสาวบุษยพรรณ  สุระคาย 
นายชวัลกร  วิเศษสิงห์ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ 
ประเภทอุดมศึกษาประจ าปี 2559  
ในหัวข้อ ตามรอยพระยุคลบาทรัก
ธรรมชาติรักษ์ สิ่งแวดล้อม  ในโครงการ
วันภาษาไทยแห่งชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

8 นายเกริกพล  ขันทะศรี  
นางสาวภาวิณี  มั่นทอง  
นางสาวสุธีวัลย์  บรรณการกิจ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                  
การประกวดสุนทรพจน์ ประเภททีม
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2559                
ในหัวข้อ ตามรอยพระยุคลบาทรักษ์
ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงการ
วันภาษาไทยแห่งชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
นิสิตหรือศิษย์เก่า 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

9 นายเกริกพล  ขันทะศรี 
สาขาวิชาภาษาไทย 

รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 
ประจ าปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราช
สมบัติ ครบ 70 ปี ในหัวข้อ "รู้คุณค่า
พลังงาน ช่วยสืบสานให้ยั่งยืน"  
ในโครงการถวายงานผ่านภาษา "ตาม
รอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร"  
และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

10 นางสาวศิริลักษณ์ หมู่สีเสียด 
(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1) 
นายณัฐวุฒิ  ฉัตรรักษา 
(รางวัลPopular Vote) 
นางสาวศุภัสร  ช าปฏ ิ
นายเฉลิมวุฒิ  แจ้งสว่าง 
นายคณิศร  โยลัย 
นางสาวเมธาวี  ทัพธานี 
นายศุภกร  ไกรษร 
นายพิพัฒน์ศักดิ์  ไชยวงษ์ 
นางสาวเนตรนภา  รัตนมงคล 
นางสาววรรณา  แรมดงบัง 
(รางวัลชมเชย) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 
 

งานประกวดออกแบบสื่อ infographic 
“พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพ
ด”ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา                
กระทรวงสาธารณสุข 
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ต�ร�งที่ 7 บทคว�มวิทย�นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษ� ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559
ระดับปริญญ�โท  

ตารางท่ี 7 บทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ระดับปริญญาโท   

สาขาวิชา ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
(ผลงาน) 

ตีพิมพ์(ผลงาน) รวมทั้งสิ้น 
สาขาวิชา
ยอมรับ 

TCI 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 11 - 69 80 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 5 - 38 43 
กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา - - 8 8 
กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา - - 31 31 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - 2 2 
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - 38 38 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 3 - 3 6 

รวม 19 - 189 208 
ระดับปริญญาเอก 

 
ที ่
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
1 นางสาวสุวิสาข์                 

เหล่าเกิด 
สุวิสาข์  เหล่าเกิด, สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ, วชิระ  อินทร์อุดม. 
การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้ชุมชนเสมือนจริงเป็นฐาน ที่
ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาครู ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) URL : http://www.npu.ac.th/npujournal/ 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน กันยายน - ธันวาคม  2559 (ตอบ
รับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

2 
 
 
 
 
 
 

นางปทุมพร  ศรีอิสาณ ปทุมพร ศรีอิสาณ, ประวิต เอราวรรณ์ และมนูญ ศิวารมย์. การ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.วารสารการวัดผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .ปีที่ 22  ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือน  ธันวาคม 2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

ตารางท่ี 7 บทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ระดับปริญญาโท   

สาขาวิชา ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
(ผลงาน) 

ตีพิมพ์(ผลงาน) รวมทั้งสิ้น 
สาขาวิชา
ยอมรับ 

TCI 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 11 - 69 80 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 5 - 38 43 
กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา - - 8 8 
กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา - - 31 31 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - 2 2 
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - 38 38 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 3 - 3 6 

รวม 19 - 189 208 
ระดับปริญญาเอก 

 
ที ่
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
1 นางสาวสุวิสาข์                 

เหล่าเกิด 
สุวิสาข์  เหล่าเกิด, สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ, วชิระ  อินทร์อุดม. 
การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้ชุมชนเสมือนจริงเป็นฐาน ที่
ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาครู ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) URL : http://www.npu.ac.th/npujournal/ 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน กันยายน - ธันวาคม  2559 (ตอบ
รับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

2 
 
 
 
 
 
 

นางปทุมพร  ศรีอิสาณ ปทุมพร ศรีอิสาณ, ประวิต เอราวรรณ์ และมนูญ ศิวารมย์. การ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.วารสารการวัดผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .ปีที่ 22  ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือน  ธันวาคม 2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 
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ระดับปริญญ�เอกระดับปริญญาเอก 
 
ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

1 นางสาวสุวิสาข์  เหล่าเกิด             สุวิสาข์  เหล่าเกิด, สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ, วชิระ อินทร์อุดม.  
การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้ชุมชนเสมือนจริงเป็นฐาน   
ที่ส่งเสริมความรู้และสมไรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาครูในสถาบันอุดม ศึกษา
ของรัฐ. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) URL : http://www.npu.ac.th/npujournal/  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน กันยายน - ธันวาคม  2559 
(ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

2 นางปทุมพร  ศรีอิสาณ ปทุมพร ศรีอิสาณ, ประวิต เอราวรรณ์ และมนูญ ศิวารมย์.  
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล
ลัพธ์ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.วารสารการวัดผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .ปีที่ 22  ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือน  ธันวาคม 2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

 3 นายยรรยง  ผิวอ่อน ยรรยง ผิวอ่อน นิราศ จันทรจิตร และสุมาลี ชูก าแพง.  
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6. วารสารการวัดผลการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม URL : 
https://edu.msu.ac.th/jem/home/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1   
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

 
 
 

TCI = กลุ่ม 1 

 4 นางศุภสิริ  ขามช่วง ศุภสิริ ขามช่วง ชวลิต ชูก าแพง และมนตรี วงษ์สะพาน.  
การพัฒนารูปแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับเด็กปฐมวัย 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง. วารสารการวัดผลการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม URL : 
https://edu.msu.ac.th/jem/ home/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 
 

 
 

TCI = กลุ่ม 1 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

5 นางสาวปริชมน  กาลพัฒน์ ปริชมน กาลพัฒน์ นิราศ จันทรจิตร และไพบูลย์ บุญไชย. 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะทางภาษาแบบองค์รวม ส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย. วารสารการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม URL : https://edu.msu. 
ac.th/jem/home/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน กรกฎาคม  
2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

6 นางสิริอร  สกุลเดช สิริอร สกุลเดช ญาณภัทร สีหะมงคล และอนันท์ งามสะอาด. 
การประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน  
การวิเคราะห์สมการโครงสร้างพหุระดับ. วารสารการวัดผล
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
URL : https://edu.msu.ac.th/jem/home/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2559 
 

TCI = กลุ่ม 1 

7 นายทัศณรงค์  จารุเมธีชน ทัศณรงค์ จารุเมธีชน, บุญชม ศรีสะอาด และนุชวนา เหลือง
อังกูร. การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรคนะครูระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน. วารสารการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

8 นายชัชวาลย์  รัตนพร ชัชวาลย์ รัตนพร,  กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ. 
โปรแกรมวิทยากรนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ปีที่ 10  ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน  กรกฎาคม - กันยายน 2559 

 
TCI = กลุ่ม 1 

9 นายวิทยา  วรพันธุ์ วิทยา วรพันธุ์ ประสาท เนืองเฉลิม และอมร มะลาศรี. รูปแบบ
การเรียนรู้แบบน าตนเองวิชาฟิสิกส์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา URL : 
http://research.yru.ac.th/e-journal/ index. php/journal 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
(ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

 
 

TCI = กลุ่ม 1 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

10 นายประยงค์  หัตถพรหม ประยงค์ หัตถพรหม, นิราศ จันทรจิตร และสุมาลี ชูก าแพง.  
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.ปีที่ 10  ฉบับที่ 4 ประจ าเดือน 
ตุลาคม - ธันวาคม 2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

11 นางจิตรฐิกานต์  สบายจิตร จิตรฐิกานต์ สบายจิตร, นิราศ จันทรจิตร และไพบูลย์ บุญไชย. 
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิต
สาธารณะ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสาร
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ISSN 0858-
5520  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2559 
(ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 123 

12 นางเบญจมาภรณ์  เสนารัตน์ เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ บุญชม ศรีสะอาด และจริยา ภักตรา
จันทร์. การพัฒนาโปรแกรมการประเมินความรู้ทางการวิจัย
การศึกษาแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ส าหรับ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ. 
วารสารการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม URL : https://edu.msu. ac.th/jem/home/  
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน กรกฎาคม  2559 

TCI = กลุ่ม 1 

13 นางสาวนารี  นาจวง นารี  นาจวง ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และปิยะธิดา ปัญญา. การพัฒนา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้การวิจัยเป็นฐานส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก. วารสารการวัดผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                         
URL : https://edu.msu.ac.th/jem/home/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

14 นายสุชาติ  หอมจันทร์ Suchart  Homjan, Sombat Tayraukum and Bungon 
Kumpon. The Efficiency of a Computerized Adaptive 
Testing (CAT) by Applying Multidimen sional Item 
Response Models. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
Social Sciences Research And Academic Journal.  
ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2559. 

TCI = กลุ่ม 1 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

15 นางวนิดา  หอมจันทร์ Wanida Homjan Sombat Thayreakum and  Jumlong  
Vongprasert. A development of Estimation 
Characteristic Multidimensional Distinguish by Scale  
of  Response Categories Process. วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  Social Sciences Research And Academic 
Journal. ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 
2559. 

TCI = กลุ่ม 136 

16 นางสาวนิลรัตน์  โคตะ นิลรัตน์ โคตะ จิระพร ชะโน และกชพร น านาผล. การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  
โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชพี. วารสารการวัดผลการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม URL : 
https://edu.msu.ac.th/jem/home/ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2559 

TCI = กลุ่ม 1 

17 นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร ศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร, พิศมัย  ศรีอ าไพ และ นิภาพร ชุติมันต์. 
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิดข้ันสูงส าหรับครูวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม URL : 
https://edu.msu.ac.th/ journal/home/ ปีที่ 10  ฉบับที่ 4 
ประจ าเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

18 นายอุพิษ  เหมือนทอง อุพิษ เหมือนทอง, นิราศ จันทรจิตร และลักขณา สริวัฒน์.  
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารการวัดผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือน  ธันวาคม 2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

19 นางจิรา  ลังกา จิรา  ลังกา, นิราศ  จันทรจิตร  และสุมาลี  ชูก าแพง. การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 : การวิจัยปฏิบัติการ.วารสารการวัดผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 22  ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือน  ธันวาคม 2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

      TCI = กลุ่ม 1 

20 นางสาวฉวัฒญา  ฉิมมา Chawatya Chimma, Sangkom Pumipuntu and Niruwan 
Turnbull. Development of Blended Learning Model 
Utilizing Project-Based Learning to Enhance Creative 
Thinking and Science Process Skills of Mattayomsueksa 
2 students. วารสารการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม URL : 
https://edu.msu.ac.th/jem/home/ ปีที่ 22  ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือน  ธันวาคม 2559 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

TCI = กลุ่ม 1 

21 นายคะนึง  เทวฤทธิ์ คนึง เทวฤทธิ์, วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ และอภิราดี จันทร์แสง. 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจิตส านึกรัก
ท้องถิ่นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้
กระบวนการทางสังคม. วารสารการวัดผลการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม URL : 
https://edu.msu.ac.th/jem/home/ ปีที่ 22  ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือน  ธันวาคม 2559                                          

TCI = กลุ่ม 1 

22 นางสาวดุจเดือน  ไชยพิชิต Dudduan Chaipichit, Nirat Jantharajit and Sumalee 
Chookhampaeng. Development of learning 
management model based on constructivist theory 
and reasoning strategies for enhancing the critical 
thinking of secondary students. Educational Research 
and Reviews. Vol. 10(16), pp. 2324-2330, 23 August, 
2015 DOI: 10.5897/ERR2015.2193 Article Number: 
8C6030F54783 ISSN 1990-3839 
http://www.academicjournals.org/article/article144006
7375_Chaipichit%20et%20al.pdf 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล คปก. 

(ปริญญาเอก) 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

23 นายประชา  แสนเย็น Parcha Sanyen, Chalard Chantarasombat, Pisit 
Boonchai. Results of a Community-Participative 
Management Model for Improving the Quality of 
Education in Small-Sized Primary Schools. 
International  Education Studies. Vol. 8(12)  
December, 2015. (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

SCOPUS 

24 นางฑิฆัมพร  บุญมาก Thikamporn Boonmak, Kowat Tesaputa and Amparn 
Duangpaeng. The Ultimate Impacts for Thai Teachers : 
Teachers Development System in Learning 
Management. International  Education Studies. Vol. 
8(12) December, 2015. 193-202. 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/v
iew/49193 

SCOPUS 

25 นางเรณู  มิ่งพันธ์ Renu Mingpun, Boonchom Srisa-ard, and Apinya 
Jumpamool.  Strengthening Preceptors’ Competency 
In Thai Clinical Nursing. Educational Research and 
Reviews ISSN 1990-3839 URL :  
http://www.academicjournals.org/journal/ERR  
Vol.10(20), pp. 2653-2660 , October 2015. DOI: 
10.5897/ERR2015.2468. http://www.academic 
journals.org/journal/ERR/article-
abstract/4D4518A55796 

ERIC/คปก. ยอมรับ 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

26 นายช านาญ  ทุมทุมา Chamnan Tumtuma, Chalard Chantarasombat and 
Theerawat Yeamsang. The Academic Knowledge 
Management Model of Small Schools in Thailand. 
International Education Studies URL : http://www 
.ccsenet.org/journal/index.php/ies/issue/archive   
Vol. 8, No. 11, November 2015 . p. 266-271. 
http://www.ccsenet.org/journal /index 
.php/ies/article/view/54457/29100  

SCOPUS และ SCR              
= Q4    

27 นายสมุทร  สมปอง Samoot Sompong, Prawit Erawan and Sudharm 
Dharm-tad-sa-na-non. The development of 
professional learning community in primary schools. 
Educational Research and Reviews ISSN 1990-3839 
URL :  http://www.academicjournals .org/journal/ERR 

Vol. 10(21), pp. 2789 -2796, 10 November 2015 DOI: 
10.5897/ERR2015.2343 Article Number: AE1F96256072  
http://www.academic journals.org/journal/ERR/article-
full-text-pdf/AE1F96256072 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล คปก. 

(ปริญญาเอก) 

28 นายไพฑูรย์  มนตรี Paitoon Montri, Chaiyuth Sirisuthi  and Preeda 
Lammana. A study on components of internal  
control - based administrative system in secondary 
schools. Educational Research and Reviews ISSN 1990-
3839 URL :  http://www.academic journals. 
org/journal/ERR Vol.10(19), pp. 2617-2623 , October 
2015. DOI: 10.5897/ERR2015.2434 ISSN: 1990-3839 
http://www.academicjournals.org /journal/ERR/article-
abstract/548AA7855697 
 

ERIC 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

29 นางสาวพิมพ์พิศา   ชัชชวพันธ์ Pimpisa Chatchawapan, Suwat Julsuwan and 
Boonchom Srisa-ard. Development of Program to 
Enhance Strategic Leadership of Secondary School 
Admimistrratos. International Education Studies  URL : 
http://www.ccsenet.org/journal/index. 
php/ies/issue/archive  Vol. 9, No. 10, October 2016 

TCI = กลุ่ม 1 

30 นายสาโรจน์  ปาสาทัง Sarojn Pasathang, Kowat Tesaputa and Pattananusron 
Sataphonwong. Teachers, Performance Motivation 
System in Thai Primary Schools. International 
Education Studies URL :  
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/issue/ar
chive  Vol. 9, No. 7, July 2016 (ตอบรับให้ตีพิมพ์) 

SCOPUS 

31 นายอุดมสิน  คันธภูมิ Udomsin Khanthaphum, Kowat Tesaputa and Visoot 
Weangsamoot. An Effect of the Co-operative Network 
Model for Students’ Quality in Thai Primary Schools. 
International Education Studies URL :  
http://www.ccsenet.org/journal /index. 
php/ies/issue/archive.  Vol. 9, No. 9, September 2016 
(ตอบรับให้พิมพ์) 

SCOPUS 

32 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูโสภา Janphen Phusopha, Patananusorn Sathapornwong and 
Khanchit Saenubon. Development of the inner 
wisdom development programs with Buddhist 
doctrines to improvement of self-mindedness for 
bachelor educational students. Educational Research 
and Reviews. Vol. 10(16), pp. 2226-2240, 23 August, 
2015 DOI: 10.5897/ERR2015. 2281 Article Number: 
A2C8D0454772 ISSN 1990-3839  
http://www.academicjournals.org/article/article144006
1991_Phusopha%20et%20al.pdf 
 

ERIC 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

33 นายศรีทัศน์  วิรัสวา Seatuch Wirussawa, Kowat Tesaputa and Aparn 
Duangpaeng. An Effect of the Learning Environment 
Management System Towards Student Quality of Thai 
Secondary School. International Education Studies 
URL :  http://www.ccsenet.org/journal /index. 
php/ies/issue/archive Vol. 9, No. 5,May 2016       

SCOPUS และ SCR           
= Q4    

34 นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์เกาะ Phimphon Phimkoh, Kowat Tesaputa, and Kanok-orn 
Somprach. Program Development for Enhancing 
Creative Leadership among School Administrators in 
Local Government Organizations of Thailand.  
International Journal of Behavioral Science. Vol 10 , 
No. 2,July. 2015. P.79-94. 
http://bsris.swu.ac.th/journal/i102/07_Phimkohpp. 
79-94.pdfs 

EBSCO : 
Academic Search 

Premier 
ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลที่ คปก.ยอมรับ 
  แต ่ ก.พ.อ. และ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคามยอมรับ 

ผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 

6/2558 วันที่ 14 
กรกฎาคม 2558   

35 นางสุภาภรณ์  มั่นเกตุวิทย์ Supapron Manketvit , Boonchom Srisa-ard , and 
Charnon Setsaengsri.  Development of a Participatory 
Strategic Management Model  for Collaborative 
Educational Provision Schools. International Journal of 
Behavioral Science . 2016, Vol. 11, Issue 1, p.19-30  
http://www.tci-thaijo.org /index.php/IJBS/article/ 
view/47714/pdf_12 

ISI Coverage : 
Emerging Sources 

Citation Index  (Web 
of Science) คปก. 

สาขากลุ่มวิทย์  
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

36 นางอารียา  จ านงค์ยา Areeya Jumnongya  Chaiyuth Sirisuthi Pacharawit 
Chansirisira. Developing strategic leadership for 
administrators: Private vocational college study. 
Educational Research and Reviews.  Vol.10(12), pp. 
1641-1645 , June 2015. DOI: 10.5897/ ERR2015. 
2217  ISSN: 1990-3839  http://www.academic 
journals.org/journal/ERR/article-full-text/88317AF53604 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล คปก. 

(ปริญญาเอก) 

37 นายเริงฤทธิ์  เยื่อใย  Rerngrit Yuayai , Pacharawit Chansirisira and 
Kochaporn Numnaphol. Developing competency of 
teachers in basic education schools Educational 
Research and Reviews.  Vol. 10(12), pp. 1758-1765,    
23 June, 2015 DOI: 10.5897/ERR2015.2194 Article 
Number: 56AA13453839 ISSN 1990-3839  
http://www.academicjournals.org/article/article143540
8851_Yuayai%20et%20al.pdf 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล คปก. 

(ปริญญาเอก) 

38 นางสาวเศรษฐิยา   
เปรื่องพิชญาธร 

Setthiya Prueangphitchayathon , Kowat Tesaputa and 
Kanokorn Somprach. Educational Research and 
Reviews    Vol. 10(11), pp. 1535-1546, 10 June, 2015 
DOI: 10.5897/ERR2015.2182 Article Number: 
C9887D153381 ISSN 1990-3839 http://www. 
academicjournals.org/article/article1433854230_Pruea
ngphitchayathon%20et%20al.pdf 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล คปก. 

(ปริญญาเอก) 

39 นายสมยศ  ชิณโคตร Somyot Chinnakort , Prawit Erawan , Somkiat Tanok.  
Improvement of the quality of teachers’ working lives 
in Catholic schools under Catholic dioceses in 
Thailand. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary 
Research, P-ISSN 2350-7756 | E-ISSN 2350-8442.  Vol. 3, 
No. 3, August 2015. P. 76-82. 
http://www.apjmr.com/wp-content /uploads 
/2015/07/APJMR-2015-3-3-013-Catholic-Teachers .pdf 

ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลที่ คปก.ยอมรับ 

  มหาวิทยาลัย
มหาสารคามยอมรับ 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

40 นางสาวสุภาวดี  อุตรมาตย์ Suphawadee Uttaramart, Kowat Tesaputa, Anan Sri-
am-pai, Kowat Tesaputa, and Anan Sri-am-pa. 
Development of Performance Appraisal System for 
Local School Teachers in Thailand. International  
Education Studies. Vol. 8(11) November, 2015. P. 228-
238. http://www.ccsenet.org/journal/ index. 
php/ies/article/view/51055/29097 

SCOPUS 

41 นางสาวประภาพร  ส าเรียงจิตต์ Prapaporn  Samriangjit, Kowat  Tesaputa and Kanokorn  
Somprach. Strengthening Collaborative Leadership for 
Thai Primary School Administrators. International 
Education Studies URL :  http://www. 
ccsenet.org/journal/index.php/ies/issue/archive  Vol. 9, 
No. 4, April 2016       

SCOPUS 

42 นายพีระศักดิ์  กิ่งพุ่ม Peerasak Kingpum Chaiyot Ruangsuwan and Sumalee 
Chaicharoen.  A development of a collaborative 
blended learning model to enhance learning 
achievement and thinking ability of undergraduate 
students at the Institute of Physical Education. 
Educational Research and Reviews. Vol. 10(15), pp. 
2168-2177, 10 August, 2015 DOI: 
10.5897/ERR2015.2350 Article Number: 1640D4254600 
ISSN 1990-3839. http://www.acade 
micjournals.org/article/article1439381154_Kingpum%2
0et%20al.pdf 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล คปก. 

(ปริญญาเอก) 

43 นายทองมี  ละครพล Thongmee Lakonpol, Chaiyot Ruangsuwan and Pradit 
Terdtoon. Development of Web-based Learning 
Environment Model to Enhance Cognitive Skills for 
Undergraduate Students in the Field of Electrical 
Engineering. Educational Research and Reviews ISSN 
1990-3839 URL :  http://www.acade 
micjournals.org/journal/ERR  Vol.10(21), pp. 2806-2813 

ERIC/คปก. ยอมรับ 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

, November 2015. DOI: 10.5897/ERR2015.2470 
http://www.academicjournals.org/journal/ERR/article-
abstract/7B7C9F656074 

44 นางสาวรัตนาภรณ์  ไตรศร Rattanaporn Traisorn* Wimonrat Soonthornrojana and 
Jiraporn Chano. Development of a learning model for 
enhancing social skills on elementary students. 
Educational Research and Reviews. Vol. 10(14), pp. 
1943-1952, 23 July, 2015 DOI : 10.5897/ERR2015.2192 
Article Number: 3CEEE 7654125 ISSN 1990-3839  
http://www.academicjournals.org/article/article143757
4837_Traisorn%20et%20al.pdf 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล คปก. 

(ปริญญาเอก) 

45 นางปรียานันท์  เหินไธสง Preeyanan Hernthaisong , Somsong Sitti and Kanyarat 
Sonsupap. Curriculum development for enhancing 
grade nine students’ systems thinking. . Educational 
Research and Reviews  Vol. 10(12), pp. 1722-1730, 23 
June, 2015 DOI: 10.5897/ERR2015 .2175 Article 
Number: 86E806853836 ISSN 1990-3839. 
http://www.academicjournals.org/article/article143540
4827_Hernthaisong%20et%20al.pdf 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล คปก. 

(ปริญญาเอก) 

46 นางศิริธร  ศรีจ านงค์ Sirithorn Srijumnong, Pissamai Sri-ampai and Jiraporn 
Chano. Developing public mind curriculum for lower 
secondary school classes using contemplative 
education methods. Educational Research and 
Reviews.  Vol. 10(16), pp. 2387-2399, 23 August, 2015 
DOI: 10.5897/ERR2015.2309 Article Number: 
B9899E255066 ISSN 1990-3839 
http://www.academicjournals.org/article/article144075
9177_Srijumnong%20et%20al.pdf 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล 21คปก. 

(ปริญญาเอก) 

47 นายสมัย  ขันแข็ง Samai  Khankhaeng,* Jiraporn  Chano  Kochaporn 
Numnaphol. Curriculum Development of 
Supplementary Substance Curriculum in Working, 

ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล 
กพอ. 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

Occupation, and Technology Learning Substance 
based on Sufficiency Economy Philosophy for 
Promoting Primary School Students’ Life Skill. 
Canadian Social Science ISSN 1712-8056 [Print] ISSN 
1923-6697 [Online] URL : http://www.cscanada. 
net/index.php/css  Vol.11 No. 9 September,  2015. P.6-
12.  http://www.cscanada.net/index.php 
/css/article/view/7236 

48 นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์ Dheerayut Wisedsang*, Chowwalit Chookhampaeng 
and Pitak Noiwangklang. Curriculum development for 
enhancing the art aesthetic in art learning substance 
for grade 7 students: Pilot study. Educational Research 
and Reviews. Vol. 10(12), pp. 1651-1661, 23 June, 2015 
DOI: 10.5897/ ERR2015. 2310 Article Number: 
D0130E753607 ISSN 1990-3839  
http://www.academicjournals.org/ article/ 
article1434801309_Wisedsang%20et%20al.pdf 

ERIC 25 

49 นายอาทิตย์  อาจหาญ Athit Atan, Boonchom Srisa-ard and Arun Suikraduang. 
Using the assessment model for developing learning 
managements in enrichment science classrooms of 
upper secondary educational students, outcomes in 
Thailand.  Educational Research and Reviews. Vol. 
10(14), pp. 1993-2005, 23 July, 2015 DOI: 
10.5897/ERR2015. 2278 Article Number: 067293854287 
ISSN 1990-3839  
http://www.academicjournals.org/journal /ERR/article-
abstract/067293854287 

ERIC ฐานข้อมูลปรากฏ
ในฐานข้อมูล คปก. 

(ปริญญาเอก) 

50 นางสาวนฤมล   ขุนไกร Naruemon Khunkrai, Tatsirin Sawangboon and 
Jatuphum Ketchatturat.  Multidimensional 
computerized adaptive scholastic aptitude test 
program used for grade 9 students under different 

ERIC 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

reviewing test conditions. Educational Research and 
Reviews ISSN 1990-3839 URL : http://www. 
academicjournals.org/journal/ERR. Vol. 10(16), pp. 
2379-2386, 23 August, 2015 DOI: 10.5897/ 
ERR2015.2140 Article Number: D26ED7755058 
http://www. academicjournals.org/journal /ERR/article-
full-text/D26ED7755058 

51 นางสาวชนาภัทร  ขาวสะอาด Chanapat Kaosa-ard*, Waraporn Erawan, Suntonrapot 
Damrongpanit and Poonpong Suksawang How to 
classify the diversity of seventh grade students’ 
mathematical process skills: An application of latent 
profile analysis. Educational Research and Reviews. 
Vol. 10(11), pp. 1560-1568, 10 June, 2015 DOI: 
10.5897/ERR2014.2054 Article Number: BD4082153383 
ISSN 1990-3839 
http://www.academicjournals.org/article/article143385
7414_Kaosa-ard%20et%20al.pdf 

ERIC 

52 นายชรินทร์  เจริญไชย Charin  Charoenchai, Songsak huseeorn and Waro 
Phengsawat. Teachers, development model to 
authentic assessment by empowerment evaluation 
approach. Educational Research and Reviews ISSN 
1990-3839 URL :  http://www.academicjournals. 
org/journal/ERR Vol. 10(17), pp. 2524-2530 ,    
10 September, 2015 DOI: 10.5897/ERR2015.2243 
Article Number: 90AD04A55321 http://www.acade 
micjournals.org/journal/ERR/article-full-
text/90AD04A55321 
 
 
 

ERIC 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

53 นางอัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ Atchara Meenasantirak,  Prawit  Arawan, Paiboon  
Boonchai. Development of Performance Indicators of 
the Nurse Practitioners in Basic Medical Care: Applying 
Second Order Confirmatory Factor Analysis 
International Journal of Nursing and Midwifery,  ISSN : 
2141-2456 , DOI : 10.5897/IJNM, URL 
http://www.academicjournals.org/journal/IJNM Vol. 
7(11), pp. 154-161, October 2015 DOI: 
10.5897/IJNM2015.0181 http://www.academic 
journals.org/journal/IJNM/article-
abstract/E83A45255731 

ไม่ปรากฎในฐานข้อมูล 
กพอ. 

54 นางประยูรศรี  บุตรแสนคม Prayoonsri Budsankom, Tatsirin Sawangboon, 
Suntorapot Damrongpanit and Jariya 
Chuensirimongkol. Factors affecting higher order 
thinking skills of students: A meta-analytic structural 
equation modeling study. Educational Research and 
Reviews ISSN 1990-3839 URL :  
http://www.academicjournals.org/journal/ERR  
Vol.10(19), pp. 2639-2652 , October 2015. DOI: 
10.5897/ERR2015.2371 http://www.academic 
journals.org/journal/ERR/article-
abstract/D38E5FA55703 

ERIC / คปก. ยอมรับ 

55 นางสาวอรุณี  ศรีวงษ์ชัย Arunee  Sriwongchai, Nirat  Jantharajit,  Sumalee  
Chookhampaeng. Developing  the Mathematics  
Learning Management Model  for Improving Creative 
Thinking In Thailand. International  Education Studies. 
Vol. 8(11) November, 2015. p.77-87. 
http://www.ccsenet.org/journal/index. 
php/ies/article/view/48407 
 

SCOPUS 42 
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ที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ผลงาน 

 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ 

ฐานข้อมูล 
 

56 นายอดุลย์  ไพรสณฑ์ Adul Paison,  Chowwalit Chookhampaeng,                           
& Aperadee Jansang. Teachers’ Learning and 
Innovation Skills Development: Challenge and 
Changing based on Professional Learning Community. 
Asian Social Science   ISSN 1911-2017 (Print)   ISSN 
1911-2025 (Online) URL :  
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass  Vol. 11, 
No. 27, November 2015  p. 115-119. 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/ 
view/51309/29359  file:///C:/Users/USER/ 
Downloads/51309-190698-1-PB.pdf 

ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลที่ คปก.ยอมรับ 

  มหาวิทยาลัย
มหาสารคามยอมรับ 

57 นายเจษฎา  คะโยธา Jesda Khayotha, Somsong Sitti and Kanyarat 
Sonsupap.  The Curriculum Development For Science 
Teachers’ Training: The Action Lesson Focusing On 
Science Process Skills. Educational Research and 
Reviews ISSN 1990-3839 URL :  
http://www.academicjournals.org/journal/ERR  
Vol.10(20), pp. 2674-2683 , October 2015. DOI: 
10.5897/ERR2015.2408 http://www.academic 
journals.org/journal/ERR/article-abstract/ 
0688C5555799 

ERIC / คปก. ยอมรับ 

58 นางศิริพรรณ  ศิริบุญนาม Siripun Siribunnam, Prasart Nuangchalerm ,Natchanok 
Jansawang. Socio-scientific Decision Making in the 
Science Classroom. International Journal for Cross-
Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), P-ISSN 
2042-6364 URL :  http://www. infonomics-
society.org/IJCDSE/   Volume 5, Issue 4, December 
2014. p. 1777 - 1782. http://www .infonomics-
society.org/IJCDSE/ Contents 
%20Page%20Volume%205%20Issue%204 

สาขาวิชายอมรับ 
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ต�ร�งที่ 8 ด้�นกิจกรรมพัฒน�นิสิต
ตารางท่ี 8 ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต 

วัน / เดือน/ปี 
ที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม / โครงการ สถานที่จัดกิจกรรม จ านวนนิสิตที่
เข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

24 - 25 ตุลาคม, 
8 - 9 พฤศจิกายน 

2558 

โครงการกีฬาภายใน “บุนนาคเกม” 
ครั้ง ที่ 9 

สนามกีฬามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1,000 40,000 

23 พฤศจิกายน 
2558 

โครงการลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 
2558 

สระน้ าหน้าอาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
คณะพยาบาล 

100 40,000 

17 ธันวาคม 2558 โครงการอบรมประกันคุณภาพ และการ
สร้างแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสิต 

ห้อง 3304  
คณะศึกษาศาสตร์ 

50 5,000 

9 มกราคม 2559 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษา 100 2,000 

13 กุมภาพันธ์ 
2559 

โครงการพัฒนาผู้น านิสิต ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

ห้องประชุมชั้น  3   
อาคารวิทยพัฒนา   
คณะศึกษาศาสตร์ 

100 8,000 

16 - 17 กุมภาพันธ์
2559 

โครงการเตรียมความพร้อมให้น้องสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปี
การศึกษา 2559 

คณะศึกษาศาสตร์ 500 9,419 

18 กุมภาพันธ์ 
2559 

โครงการการแข่งขันทักษะการสอนหัวข้อ 
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเป็น 
บูรณาการการสอน สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 

ห้อง 3304   
คณะศึกษาศาสตร์ 

50 8,000 

24 มีนาคม - 
2 เมษายน 2559 

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 21” 

สนามกีฬามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

500 40,000 

25 - 26 มีนาคม 
2559 

โครงการกระดานด าสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 200 22,300 
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วัน / เดือน/ปี 
ที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม / โครงการ สถานที่จัดกิจกรรม จ านวนนิสิตที่
เข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

7 เมษายน 2559 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครุศาสตร์ – 
ศึกษาศาสตร์ มรม. กับ มมส 

สนามกีฬามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

500 25,000 

20 - 21 เมษายน 
2559 

โครงการสงกรานต์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปี 2559 

บริเวณหอพระพุทธกันทร
วิชัยอภิสมัยธรรมนายก 

500 20,000 

22 เมษายน 2559 โครงการเลือกตั้งผู้น านิสิต ประจ าปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 600 3,000 

23 เมษายน 2559 โครงการเติมความรู้ IT เพ่ือพ่ีน้องนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ 100 5,000 

20 - 22  
พฤษภาคม 2559 

โครงการพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและมอบ
งานสานต่อสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2559 

ค่ายไร่พญาเย็น ต าบลหมูสี  
อ าเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา 

65 75,000 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2559 

โครงการเตรียมความพร้อมร้องเพลง 
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 66 10,000 

8 - 11 สิงหาคม 
2559 

โครงการกิจกรรมร้องเพลง 
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 700 79,390 

20 สิงหาคม 2559 โครงการประกวดดาวเดือน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

อาคารพลศึกษา 500 45,120 

20 สิงหาคม 2559 โครงการ EDU Cleaning Day และปลูก
ต้นไม้รอบคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 500 10,597 

27 สิงหาคม 2559 โครงการ Freshly day and freshly 
Night ประจ าปีการศึกษา 2559 

อาคารพลศึกษา 500 20,000 

1 กันยายน 2559 โครงการไหว้ครู ห้องประชุมชั้น 3 คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

400 15,000 

3 กันยายน 2559 โครงการเสริมสร้างลักษณะวิชาชีพครู 
“นิสิตครูสู่ชุมชน” 

ชุมชนบ้านโนนเสียว  
อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

400 23,815 
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ต�ร�งที่ 9 ทุนก�รศึกษ�ของนิสิต (ต่อเนื่อง)

วัน / เดือน/ปี 
ที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม / โครงการ สถานที่จัดกิจกรรม จ านวนนิสิตที่
เข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

9 - 11 กันยายน 
2559 

โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์บุนนาค   
ครั้งที่ 8 

สถานีพัฒนาและส่งเสริม
การอนุรักษ์สัตว์ป่าล าปาว  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

80 22,403 

12 กันยายน 2559 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  ครั้งที่  2 

อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

150 10,000 

13 กันยายน 59 โครงการ EDU MSU CAMP ห้องประชุมชั้น 3  
คณะศึกษาศาสตร์ 

100 12,000 

16 กันยายน 2559 โครงการ  EDU TALENT 2016  
การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษ 
ประจ าปี  2559 

คณะศึกษาศาสตร์   300 37,366 

30 กันยายน 59 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจติดป้ายบูชา
คร ู

ห้องประชุมชั้น 3 คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

406 16,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 9 ทุนการศึกษาของนิสิต (ต่อเนื่อง)  
ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน 
1 นางสาวปิยวดี  ลัดดางาม 

นางสาวฐิติยาภรณ์  ดุษฏีกุล 
ทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ทุนค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต  

ค่าหอพัก 9,000 ต่อปี และค่าครอง
ชีพ 12,000 ต่อปี  

2 นายยุทธชัย  เติมวิถ ี
นางสาวจริยา  ทองบุญมา 

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ทุนค่าธรรมเนียมและค่าอุปกรณ์ทาง
การศึกษา เทอมละ 20,000 บาท  
และรายเดือน 8,000 บาทต่อเดือน  

3 นางสาวอมรรัตน์  โพธิวัฒน์  ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า ปีการศึกษาละ 40,000  บาท 
4 นางสาวชัชฎาภรณ์  ขาลเพราะ  ทุนมูลนิธิอัตถากร ปีการศึกษาละ 17,000  บาท 
5 นางสาวปนัดดา  บุญโสภณ  ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษาละ 30,000 บาท 
6 นายพงศธร  สุขศรี 

นางสาวนลัทพร  โพธิ์หล้า 
ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา  ปีการศึกษาละ 25,000 บาท 

7 นางสาวรสสุคนธ์  สุริยันต์  ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ ปีการศึกษาละ 10,000 บาท 
8 นางสาวทัดดาว  หว่านทอง 

นางสาวกาญจนา  อรอินทร์ 
นางสาวฐิติพร  อันทะแสง 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ทุนค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต  
ตามจริงต่อภาคเรียน และค่าครอง
ชีพ ภาคเรียนละ 15,000  บาท 

9 นายพีระพล แสนค า ทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล ปีการศึกษาละ 15,000 
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ต�ร�งที่ 10 ทุนก�รศึกษ�ของนิสิต (ร�ยปี) ตารางท่ี 10 ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี)   
ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน 
1 นางสาวศิริลักษณ์  หลักดี  ทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2558 10,000 
2 นายวรวุฒิ  สันประภา ทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2558 10,000 
3 นางสาวจารุณี  รัตนพลแสน ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
4 นางสาวปิยะพร  เทียมทัน ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
5  นางสาวศศิภัทร  สายสมบัติ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
6 นางสาวศศิธร  เวียงค า ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
7  นายวันชัย  กองค า ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
8 นายศุภชัย  วีระศักดิ์ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
9 นายนพรัตน์  จิณโรจน์ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
10 นางสาวสุนิสา  กุลศิริ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
11 นางสาวพรสวรรค์  ศรีโวหะ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
12 นางสาวเจนจิรา  สีหะวงษ์ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
13 นายยุทธนัย  ยืนยาว ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
14 นายวรรณชัย  วงค า ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
15 นางสาวมินตรา  ตุงคุนะ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
16 นายศิลชัย  ถาวร ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
17 นายณัฐภัทร  สีโมรส ทุนรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 5,000 
18 นางสาวมณฑาทิพย์  วานานวงศ์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  

2558  ปีงบประมาณ 2559 
5,000 

19 นางสาวจุฑาทิพย์  แพงมาก ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

20 นายพิทยา  ดอนแก ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558 ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

21 นางสาวสมร  คุณุรัตน์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

22 นางสาวชลธิชา  วงค์แสงชัย ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

23 นางสาวสุริษา  ฤทธิ์ถาพรม ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน 
24 นายธวัชชัย  หกพันนา ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  

2558  ปีงบประมาณ 2559 
5,000 

25 นายอ าพล  หอมทอง ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

26 นายปรัชญากรณ์  อารยสมโพธิ์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

27 นางสาวกัญญาวีร์  พิมพิสนธิ์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

28 นายณัฐพงศ์  กัณหคุณ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

29 นางสาวลัดดา  กาฬจันทร์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

30 นางสาวอัลดา  กุลาสา ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

31 นางสาวณิชนันท ์ ชูเสน ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

32 นางสาวนัธน์ชนัน  วรัมมานุสัย ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

33 นางสาวสาวิตรี  สงสุข ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

34 นายภัทราวุธ  โพพันทะราช ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

35 นายสุวิชชา  กิ่งแก้ว ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

36 นางสาวณัฐริกา  บาอินทร์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

37 นายธัญพิสิษฐ์  ธรรมรัตน์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

38 นางสาววารุณี  ภาวงค์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน 
39 นายภูวนันท์  สายกลาง ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  

2558  ปีงบประมาณ 2559 
5,000 

40 นางสาวทักษพร  ผุยผล ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

41 นางสาวเจนจิรา หินซุย ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

42 นางสาวปัณฑ์ชนิต  พนมไพร ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

43 นางสาวธนาพร  สามารถกุล ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

44 นางสาวเรวดี  กลางบุรัมย์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

45 นายชรินทร์  ทาน ู ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

46 นายเนติพงษ์  พงอุดทา ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

47 นางสาวสุพิชชา  ศรีบุญจันทร์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 

48 นางสาวจิตติยา  บุตรศิลาฤทธิ์ ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2559 

5,000 
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ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
 ด้านการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยให้กับบุคลากรใน

ปีงบประมาณ 2559 จ�านวน 34 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,661,500 บาท  เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์  เป็นเงนิ 1,161,500 บาท 

เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเงิน 300,000 บาท และเงินภายนอก เป็นเงิน 2,200,000 บาท

ต�ร�งที่ 11 จำ�นวนโครงก�รวิจัยและง�นสร้�งสรรค์

 
ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 ด้านการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์   
  ด้านการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ให้กับบุคลากรในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 34 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,661,500 บาท  เงินรายได้ 
คณะศึกษาศาสตร์  เป็นเงิน 1,161,500 บาท เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเงิน 300,000 บาท 
และเงินภายนอก  เป็นเงิน 2,200,000 บาท 

 

ตารางที่ 11 จ านวนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
 
 

ที ่

ชื่อโครงการ ประเภทงบประมาณ (จ านวน) ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงินรายได้ (บาท) ภายนอก 
(บาท) 

มมส คณะฯ 

1 พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักอิทธิ
บาท 4 ของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

  20,000  รศ.ดร.ลักขณา  สริวัฒน์ 

2 ผลของการเรียนด้วยการเรียนการ
สอนแบบสืบค้นผ่านเครือข่าย (WSBI) 
ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนแบบกลับ
ด้าน (Flipped  Classroom) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ของนิสิตเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  20,000  อ.ดร.เหมมิญช์  ธนปัทม์มีมณี 

3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนสื่อ
สังคมตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติ
วิสต์ ที่ส่งเสริมสื่อความหมาย  
ของนิสิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 

  20,000  อ.ดร.รัฐสาน์  เลาหสุรโยธิน 
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ที ่

ชื่อโครงการ ประเภทงบประมาณ (จ านวน) ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงินรายได้ (บาท) ภายนอก 
(บาท) 

มมส คณะฯ 

4 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
Executive  Function เพ่ือส่งเสริม
ความพร้อมทางการเรียนส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

  20,000  ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน 

5 การส่งเสริม  Teacher  
Knowledge ของนิสิตครูด้วย
การศึกษาผ่านบทเรียน 

  20,000  อ.ดร.กันยารัตน์  สอนสุภาพ 

6 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย  

  20,000  อ.วรรณิษา  หาคูณ 

7 การศึกษาผ่านบทเรียน : 
กระบวนการเรียนรู้ในการเสริมสร้าง
กระบวนการคิดของนิสิตครู 

  20,000  อ.ดร.กัญญารัตน์  โคจร 

8 การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  20,000  ผศ.ดร.วันทนา  อมตาริยกุล 

9 การศึกษากลยุทธการเรียนการสอนที่
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

  20,000  ผศ.ดร.ฐาปนี  สีเฉลียว 

10 การพัฒนาหลักสูตรสารเพ่ิมเติมเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกลุ่มศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่าสองคอน- 
แก่งเลิงจาน 

  20,000  อ.ดร.ดนิตา  ดวงวิไล 
รศ.ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 
อ.อัฐพล  อินต๊ะเสนา 
อ.สุขิริณณ์  อามาตย์บัณฑิต 

11 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
 
 
 
 

 20,000  อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์  สว่างบุญ 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักด ี
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ที ่

ชื่อโครงการ ประเภทงบประมาณ (จ านวน) ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงินรายได้ (บาท) ภายนอก 
(บาท) 

มมส คณะฯ 

12 ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะและ
คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนิสิตครู 

  20,000  อ.ปิยาภรณ์  กังสดาร 
อ.บงกชกร  ศุภเกษร 
อ.นวินดา  อุปนันท์ 
อ.ปริญดา ยะวงศา 

13 การศึกษาความต้องการและความพึง
พอใจของนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย 
ที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้และทรัพยากร
ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์
ความเป็นเลิศทางการศึกษาปฐมวัย 

  20,000  อ.บงกชกร  ศุภเกษร 
ผศ.ศรีกัญภัสสร์  รังสีบวรกุล 
อ.ปิยาภรณ์  กังสดาร 
อ.วรรณิษา  หาคูณ 

14 สภาพปัญหา ความต้องการ และ
แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
สารสนเทศห้องสมุดวิทยพัฒนา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

  10,000  นางสาวชไมพร  ศรีหาเวช 

15 โครงการการติดตามและถอด
บทเรียนโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ตามแนวทาง Browser in Service  
โดยใช้ระบบ  Coaching  and 
Mentoring  

  112,500  รศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง 
อ.ดร.มานิตย์  อาษานอก 
อ.ดร.สุรเชต  น้อยฤทธิ์ 

16 โครงการการประเมินผลโครงการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ 
การจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะใน
โรงเรียน 

  300,000  รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ 
ผศ.ดร.วราพร  เอราวรรณ์ 

17 โครงการติดตามและประเมินผล
การศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-
2559) 

   2,200,000 ผศ.ดร.วราพร  เอราวรรณ์ 
ผศ.ดร.มนตรี  วงษ์สะพาน 
อ.ดร.มานิตย์  อาษานอก 
อ.ดร.กัญญารัตน์  โคจร 
อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์  สว่างบุญ 
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ที ่

ชื่อโครงการ ประเภทงบประมาณ (จ านวน) ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงินรายได้ (บาท) ภายนอก 
(บาท) 

มมส คณะฯ 

18 โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนา
มวยไทยสู่ชุมชน 

 60,000   อ.อนุรักษ์ปภพ  มีตน 
อ.ดร.อาภรณ์  โพธิ์ภา 
รศ.สุรชา  อมรพันธุ์ 
อ.ดร.ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม 

19 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านและการเขียน 

 70,000   อ.ดร.ดนิตา  ดวงวิไล 
รศ.ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 

20 โครงการพัฒนากิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามนโยบาลลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้โดยการแกะลายตัวหนัง
ตะลุง 

 70,000   ผศ.ดร.มนตรี  วงษ์สะพาน 
รศ.ดร.ชวลิต ชูก าแพง 
อ.ดร.สมทรง  สิทธิ 
รศ.ดร.พิศมัย  ศรีอ าไพ 

21 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเล่า
นิทานพืน้บ้านเพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
อีสานส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา 

 100,000   อ.ดร.ประสงค์  สายหงษ์ 
ผศ.ดร.เดชา จันทคัต 
ผศ.ดร.ธรินธร  นามวรรณ 
ผศ.ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี 
น.ส.พรเพชร  ศรีเวียงยา 

22 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับดา้น เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 

  10,000  รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือค า 
นายภานุวฒัน์  เวท า 

23 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 
ตามแนวคิดการใชป้ัญหาเปน็ฐาน
ร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

  10,000  อ.ดร.กัญญารัตน์  โคจร 
นายรัฐพงษ์  มะพนัธ ์
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ที ่

ชื่อโครงการ ประเภทงบประมาณ (จ านวน) ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงินรายได้ (บาท) ภายนอก 
(บาท) 

มมส คณะฯ 

24 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
สะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

  10,000  อ.ดร.กัญญารัตน์  โคจร 
นายปรเมศวร์  วงค์ชาชม 
 

25 การพัฒนาการตัดสนิใจเชิงชวีจริยธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 

  10,000  รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม 
นางสาวเจษฏา  ฤทธิ์ศรีบุญ 

26 การพัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อมการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
กิจกรรมการเรียนตามแนวการ
ออกแบบทางวิศวกรรมรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

  20,000  รศ.ดร.เผชิญ  กิจระการ 
นายเกษม  ตริตระการ 
 

27 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้น าครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 
 

  20,000  อ.ดร.โกวัฒน์  เทศบุตร 
นายไชยยศ  วันอุทา 
 

28 Exercise Behavior Comparison 
between University Putra 
Malaysia Physical Education 
Students and Mahasarakham 
University Sport Science 
Students 

  57,000  Dr. Chairat Choosakul 
Asst. Prof. Son Kim Goek 
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ที ่

ชื่อโครงการ ประเภทงบประมาณ (จ านวน) ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงินรายได้ (บาท) ภายนอก 
(บาท) 

มมส คณะฯ 

29 The Development of Indicators 
for the Characteristics of 
Students, Faculty of Education 
: Thailand-Lao PDR 

  57,000  Asst. Prof. Oranuch Srisa-
ard 
Dr. Satayu Songjan 
Mr. Phaivanh 
Duangphanh 
Assoc. Prof. Sithane 
Soukhavong 

30 Happiness Learning in Policy 
and Practice; A Comparative 
Study in Thailand and 
Indonesia 

  57,000  Asst. Prof. Jiraporn 
Chano 
Dr. Satayu Songjan 
Dr. Herli Salim 
Dr. Vina Adriany 

31 A Comparative Study of Service 
Quality and Decision Process of 
Campus Fitness Center Users in 
Thailand 

  57,000  Dr. Arporn Papa 
Prof. Aminuddin Yusuf 
Assoc. Prof. Soh Kim 
Geok 

32 The Development of 
Leadership Skills for School 
Leaders Fitting with the ASEAN 
Economic Community; A Case 
Study East-West Economic 
Corridor 

  57,000  Dr. Kowat Tesaputa 
Mr. Anh Tuan Hoang 

33 Constructivist Learning 
Environments : The Cases of 
the Thai and Czech Teacher 
Preparation Classroom 

  57,000  Assoc. Prof. Prasart 
Nuangchalerm 
Assoc. Prof. Jiri Dostal 
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ที ่

ชื่อโครงการ ประเภทงบประมาณ (จ านวน) ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงินรายได้ (บาท) ภายนอก 
(บาท) 

มมส คณะฯ 

34 Development for Studying 
Social Sciences in Romania and 
Thailand by Knowledge 
Management 

  57,000  Mrs. Sukirin  Amadbundit 
Asst. Prof. Wantana 
Amatariyakul 
Asst. Prof. Stefan 
Ladislau Szucs 

รวม - 300,000 1,161,500 2,200,000 3,661,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 12 บทความที่ตพีิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ  
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ต�ร�งที่ 12 บทคว�มที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่�งประเทศ  
ตารางที่ 12 บทความที่ตพีิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ  

 
  ที่ 
 

 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 

 
ชื่อบทความ 

 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ว/ด/ป/ฉบับท่ีลงบทความ 

1 ผศ.ดร.ฐาปนี  สีเฉลียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Designing social 
Media into Higher 
Education Courses   

น าเสนอในงาน  ICES 2015 : 
17th International  
Conference on 
Education System 2015 
ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 
2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

- 

2 Prasart  
Nuangchalerm 
Jiri Dostal 
Miroslav Janu 
Belgin Bal 
Jan Stebila  

Possibilities of 
Application of 
Inquiry-Based 
Learning When 
Developing the 
Thinking of Pupils 
with mild Intellectual 
Disability and 
Behaviour Disorders 
Comparative 
Research 
 
 
 

Proceedings of IN                                                                                                                                                                                                                         
TED2016 Conference 7th-
9th March 2016, 
Velencia, Spain 

- 

3 Prasart  
Nuangchalerm 
Jiri Dostal 
Jan Stebila 
Belgin Bal 
 
 

Possigilities of 
Inducing Pupils’ 
Inquiry Activities 
during Instruction 

Proceedings of the 8th 
International Conference 
on Computer Supported 
Education (CSEDU 2016) 
–Volume2, pages 107-
111 
 
 
 
 

- 
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  ที่ 
 

 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 

 
ชื่อบทความ 

 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ว/ด/ป/ฉบับท่ีลงบทความ 

4 อ.ดร.กัญญารัตน์  โคจร A Guideling of using 
Lesson Study for 
Preserivice Science 
Teachers in Thailand 

น าเสนอในงาน “The 
Second Asian 
Conference on 
Education & 
International 
Development (ACEID 
2016) ณ เมืองโกเบ ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-7 
เมษายน 2559 

- 

5 อ.ดร.กันยารัตน์   
สอนสุภาพ 

The  Development of 
Teacher Knowledge 
in 4th year Science 
Teachers in Thailand 
Through Lesson  
Study 

น าเสนอในงาน “The 
Second Asian 
Conference on 
Education & 
International 
Development (ACEID 
2016) ณ เมืองโกเบ ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 7 
เมษายน 2559 

- 

6 ผศ.ดร.ฐาปนี  สีเฉลียว Using Social Media to 
Improve 
Undergraduate 
Students’ Mental 
Health  

น าเสนอในงาน “2016  5th 
International Conference 
on Social Science and 
Humanity-ICSSH 2016                
ณ เมือง Osaka ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 13 
เมษายน 2559 

- 
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  ที่ 
 

 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 

 
ชื่อบทความ 

 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ว/ด/ป/ฉบับท่ีลงบทความ 

7 รศ.ดร.ฉลาด              
จันทรสมบัติ 

Using Development 
of Knowledge  
Management 
Program for Leaders 
of Self Reliant 
Learning Centers   

น าเสนอในงาน “The 1th 
International Conference 
on Language 
Development : Learning, 
Teaching, Researching, 
and Testing on June 17th 
– 19th  2016, Ton Duc 
Thang University 
HoChiMinh City, Vetnam  
ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2559 

- 

8 ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน Content and 
Language Integrated 
Learning at School in 
Northeast, Thailand 

น าเสนอในงาน “2016 
International Symposium 
on Economics and Social 
Science-Summer Session 
(ISESS-Summer 2016) in 
Kyoto, Japan” ณ เมือง
เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 11-15 
กรกฎาคม 2559 

- 

9 รศ.ดร.สมบัติ                    
ท้ายเรือค า 

Developing 
Mahasarakham 
University Student 
Indentity  (Morality, 
Social Responsibility 
and Unity) 

น าเสนอในงาน “The 
International Conference 
of Psychology 2016 
(IP2016) ” ณ กรุงโยโดฮามา 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 
23-30 กรกฎาคม 2559 

- 
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  ที่ 
 

 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 

 
ชื่อบทความ 

 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ว/ด/ป/ฉบับท่ีลงบทความ 

10 อ.ดร.ธนารัตน์              
ศรีผ่องงาม 

Immediate  Effects of 
one and two Hours 
of Traditional thai 
Massage on Stress, 
Heart Rate Variability, 
and Autonomic 
Nervous System 
Function 

น าเสนอในงาน “ Frist  
International  
Conference on Science, 
Engineerings & 
Environment (SEE)”  
ณ ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่าง
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 
2558  
 

- 

11 Chalard  
Chatarassombat 
Pacharawit  
Chansirisira 

Using the 
Development of 
Participatory Model 
between School and 
Community in 
Developing  the 
Sufficient Economy 
Learning Center 

น าเสนอในงาน “The 1th 
International Conference 
on Language 
Development : Learning, 
Teaching, Researching, 
and Testing on June 17th 
– 19th  2016, Ton Duc 
Thang University 
HoChiMinh City, Vetnam  
ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2559 

- 

12 รศ.ดร.ประสาท   
เนืองเฉลิม 

 “จุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 
21”    

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - 
ธันวาคม 2558 

13 ผศ.ดร.รังสรรค์  โฉมยา  “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ 
การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 
21 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม- ธันวาคม 
2558 

14 รศ.ดร.ประสาท   
เนืองเฉลิม 

 “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21” 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - 
มีนาคม 2559 



Annual Report 2016 Faculty Of Education Mahasarakham Uinversity

www.edu.msu.ac.th รายงานประจ�าปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

83

 
 
  ที่ 
 

 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 

 
ชื่อบทความ 

 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ว/ด/ป/ฉบับท่ีลงบทความ 

15 รศ.ดร.ประสาท   
เนืองเฉลิม 

การปฏิรูปตนเองสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - 
มิถุนายน 2559 

16 รศ.ดร.ประสาท   
เนืองเฉลิม 

การเขียนบทความทาง
วิชาการ 

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม   

ปีที่ 3 ฉบับ 1(5) สิงหาคม 2558 - 
มกราคม 2559 

17 ผศ.ดร.นิราศ   
จันทรจิตร 

การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เสริมสร้างการ
ก ากับตนเองในการเรียน
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 

วารสารการวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2558 

18 รศ.ดร.ลักขณา  สริวัฒน์ การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 
4 ในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ของครูระดับ
ประถมศึกษา 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
เมษายน – มิถุนายน 2559 

19 Veena  Prachagool  
Prasart   
Nuangchalerm 
Ganakumaran 
Subramaniam 
Jiri Dostal 

Pedagogical  Decision 
Making through the 
Lens of Teacher 
Preparation Program 

Journal for the 
Education of Gifted 
Young Scientists, 4(1)  
41-52  

June 2016                         
e-ISSN2149-360X,   
p-ISSN:2149-8342 
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  ที่ 
 

 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 

 
ชื่อบทความ 

 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ว/ด/ป/ฉบับท่ีลงบทความ 

20 Thanarat  
Sripongngam 
Wichai 
Eungpinichpong 

Effects  of  Different  
Duration  of  
Traditional Thail 
Massage on 
Parasympathetic 
Nervous  system   

International Journal of 
GEOMATE 
 

Dec 2016, Vol.11   Issue 
28,pp2910-2915 ISSN:2186-
2990, Japan 

21 Thanarat  
Sripongngam 
Krittachai Sarakul 
Wichai 
Eungpinichpong 
 

Effects of Traditional 
Thai Massage on Free 
Throw Accuracy in 
Basketball Athletes 

International Journal of 
GEOMATE  
 

Dec 2016, Vol.11   Issue 
28,pp2883-2887 ISSN:2186-
2990, Japan 

22 Thanarat  
Sripongngam 
Suchira Nongauclom 
Napatsawan 
Thanaphonganan 

Flexible Stick Exercise 
Could Increase 
Flexibility  Muscle 
Strength, Endurance, 
and in Healthy 
Subjects 

International Journal of 
GEOMATE  
 

Dec 2016, Vol.11   Issue 
28,pp2888-2891 ISSN:2186-
2990, Japan 
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  ที่ 
 

 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 

 
ชื่อบทความ 

 
หนังสือ/สิ่งพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ว/ด/ป/ฉบับท่ีลงบทความ 

23 Thapanee  
Seechaliao 

เรื่อง Lecturers’ 
Experience of Using 
Social Media In 
Higher Education 
Courses 

Contemporary Issues In 
Education Research  

Volume 8 Number 4  
Quarter 2015 

24 Prasart   
Nuangchalerm 
Chaiya  Akarawang 
Pachoen  Kidrakran 

Developing  ICT 
Competency for Thai 
Teachers Through  
Blended Training 

Journal of Education and 
Learning   

Vol.10 (1) December, 2015  
pp.15-21 

25 Prasart   
Nuangchalerm 
 

Local  Service  
Learning  in Teacher  
Preparation  Program 

Journal of Education and 
Learning   

Vol.10 (1) January, 2016  
pp.8-14 
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ด้านการบริการวิชาการ 
 ด้านการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอก ได้แก่ การจัดอบรม จ�านวน 3 โครงการ รับเชิญเป็นวิทยากร จ�านวน 30 หัวข้อ  เช่น  ผศ.ดร.รังสรรค์  โฉมยา  

รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายฝึกอบรมการท�าวิจัยและการท�าผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6 / ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน รับเชิญเป็น

วิทยากร เรื่อง องค์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ต�ร�งที่ 13 โครงก�ร/กิจกรรมด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร

 
 

ด้านการบริการวิชาการ  
 ด้านการบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  ได้จดัโครงการ/กจิกรรมด้านการบริการวิชาการแก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก  ได้แก่  การจดัอบรม  จ านวน 3 โครงการ  รับเชิญเป็นวิทยากร                   จ านวน 30 หัวข้อ  เช่น  ผศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา  รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายฝกึอบรมการท าวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ ครั้งท่ี 6 / ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน รับเชิญ
เป็นวิทยากร เรื่อง องค์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

ตารางที่ 13 โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ 

การจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 
27 มิถุนายน -                 

30 กันยายน 2559  
โครงการคูปองพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์  

5 - 8 กรกฎาคม 2559 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  

20 สิงหาคม 2559 โครงการคลินิกวิจัยเคลื่อนที่ II ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา มหาสารคาม   
เขต 2 อ.วาปีปทุม                          
จ.มหาสารคาม 

รับเชิญเป็นวิทยากร 
6 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.ชวลิต ชูก าแพง และ อ.ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ รับเชิญเป็น

วิทยากร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

8 ตุลาคม 2558 ผศ.ศรีกัญภัสสร์  รังษีบวรกุล และ อ.วรรณิษา  หาคูณ           
รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

อบต.โคกสะอาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

22 ตุลาคม 2558 อ.สุดาเรศ  ศิริสิทธิ์ธนภาค  รับเชิญเป็นวิทยากร                  
"การสร้างรูปแบบการปลูกส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

8 - 12 พฤศจิกายน 
2558 

อ.ชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน์  รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือทางการแนะแนว : แบบวัดแววความ
สนใจในอาชีพ 
 
 

โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ 
กรุงเทพมหานคร 
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ 

16 – 17 พฤศจิกายน 
2558 

รศ.ดร.วิมลรัตน ์ สุนทรโรจน์ และ อ.ดร.ดนิตา  ดวงวิไล 
รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน  
 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

5 – 9 มกราคม 2559 ผศ.ดร.รังสรรค์  โฉมยา  รับเชิญเป็นวิทยากร                       
ค่ายฝึกอบรมการท าวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ      
ครั้งที่ 6  

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  
จังหวัดเชียงใหม่  

11 - 12 มกราคม 
2559 

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน รับเชิญเป็นวิทยากร                        
เรื่อง องค์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถ
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ทับเทวัน รีสอร์ท                  
อ าเภออุบลรัตน์                    
จังหวัดขอนแก่น 

26 – 29 มกราคม 
2559 

อ.ดร.สมทรง  สิทธิ  รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบาย
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

12 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.ประวิตร  เอราวรรณ์  รับเชิญเป็นวิทยากร  "เทิดไท้
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21"  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

17 กุมภาพันธ์ 2559 อ.ดร.อารยา  ปิยะกุล รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง "งานแนะแนว
เพ่ือพัฒนาทักษะส าคัญส าหรับคนยุคใหม่" 

โรงแรมบุษราคัม               
จังหวัดขอนแก่น 

19 – 21 กุมภาพันธ์
2559 

ผศ.ดร.รังสรรค์  โฉมยา รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม
อาจารย์ใหม่ในหัวข้อ "จิตวิทยาการเรียนการสอน" 

ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท 
จังหวัดมุกดาหาร 

20 – 21 กุมภาพันธ์
2559 

รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือค า  รับเชิญเป็นวิทยากร                       
เรื่อง การประเมินผลการเรียนการสอน 

ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท 
จังหวัดมุกดาหาร 

27 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี และ อ.ชนยุตฏษ์  ช้างเพชร     
รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การใช้ Infographic" 

โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน  เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม  SPSS for Windows (รุ่น 2) 

ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษามหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ 

23 มีนาคม 2559 นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม รับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตร 
สัคคสาสมาธิตามแนวทางของพระธรรมงคลญาณ (สถาบัน
พลังจิตตานุภาพ สาขา 125) 

เรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

2 – 3 เมษายน 2559 อ.ดร.ประสงค์  สายหงษ์  รับเชิญเป็นวิทยากร                     
งานนิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ประจ าปี 2559 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
กรุงเทพมหานคร 

2 – 3 เมษายน 2559 อ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล  รับเชิญเป็นวิทยากร                      
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

7 – 8 เมษายน 2559 ผศ.ดร.ธัชชัย  จิตรนันท์  รับเชิญเป็นวิทยากร                         
เรื่อง การบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบ
ทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  
จังหวัดอุดรธานี 

13 – 14 มิถุนายน
2559 

ผศ.ศรีกัญภัสสร์  รังษีบวรกุล  รับเชิญเป็นวิทยากร                  
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
เพ่ือสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

16 - 18 มิถุนายน 
2559 

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน  รับเชิญเป็นวิทยากร              
เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน 

ออโรร่า รีสอร์ท (เขาใหญ่) 
จังหวัดนครราชสีมา 

27 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน  รับเชญิเป็นวิทยากรโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

30 มิถุนายน -                 
4 กรกฎาคม 2559 

ผศ.ดร.มนตรี  วงษ์สะพาน  รับเชิญเป็นวิทยากร                          
การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสอนและการประเมิน
ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

28 กรกฎาคม 2559 อ.สุดาเรศ  ศิริสิทธิ์ธนภาค  รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ
อบรมความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

ห้องประชุมเทศบาล 
ต าบลขามเรียง  
จังหวัดมหาสารคาม                     

28 กรกฎาคม 2559 อ.ศุภชัย  ตู้กลาง และ อ.ดร.อารยา  ปิยะกุล  รับเชิญเป็น
วิทยากร ในโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อเรื่อง 
"การสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลและช่วยเหลือนิสิต 
 
 
 

โรงพยาบาลสุทธาเวช                
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ 

3 – 5 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 

อ.ดร.สุรเชต  น้อยฤทธิ์ , ผศ.ดร.มนตรี  วงษ์สะพาน               
และ อ.ดร.มานิตย์  อาษานอก  รับเชิญเป็นวิทยากร                
เรื่อง การมีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความรักความ 
สามัคคีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร ในการพัฒนาบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

สวนช่อนศิลป์ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

13 – 14 สิงหาคม2559 อ.ดร.เหมมิญช์  ธนปัทม์มีมณี  รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพครู ด้านการวิจัยทางการศึกษา 

โรงแรมพิมานบูติค                   
อ าเภอเมืองขอนแก่น                   
จังหวัดขอนแก่น 

20 – 21 สิงหาคม 
2559 

ผศ.ดร.วราพร  เอราวรรณ์  รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง 
"วิถีสู่โรงเรียนคุณภาพเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชน" 

โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

22 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือเขียนตอบตามแนวทางการ
ทดสอบระดับชาติ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศรีษะเกษเขต 1   
จังหวัดศรีษะเกษ 

28 – 29 กันยายน
2559 

ผศ.ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ  รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ
สัมมนาติดตามการพัฒนาผลงานของข้าราชการครู พนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 5  
(พหลโยธินรามินทรภักดี)  
จังหวัดราชบุรี 

28 กันยายน 2559 อ.ดร.ดนิตา  ดวงวิไล  รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม
ปฏิบัติการการจัดท าคู่มือครูเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ตามข้ันตอนแพรวาโมเดล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ต�ร�งที่ 14 เครือข่�ยคว�มร่วมมือกับชุมชนในก�รบริก�รวิช�ก�รทั้งในและต่�งประเทศ/ชุมชนต้นแบบ

 
 

 ตารางที่ 14 เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการบริการวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ/ชุมชนต้นแบบ 

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ 
ภายในประเทศ 

15 มิถุนายน 2559 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัย จ านวน 10 เขตพ้ืนที่) 
ดังต่อไปนี้ 
     1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
     2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
     3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
     4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
     5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
     6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   
     7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
     8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
     9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
     10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาส านักบริหารงาน   
          การศึกษาพิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะศึกษาศาสตร์  สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง

สนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรในคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ�าทุกปี ในปี  2559  คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดกิจกรรม  

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม จ�านวน  5  โครงการ

ต�ร�งที่ 15 โครงก�ร/กิจกรรมด้�นก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 คณะศึกษาศาสตร์  สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรในคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี  
ในปี  2559  คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดกิจกรรม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน  5  โครงการ 
 

ตารางที่ 15 โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

วัน/เดือน/ปี/ ชื่อกิจกรรม/โครงการ สถานที่ 
22 ตุลาคม 2558 โครงการรวมใจศึกษาศาสตร์สืบทอดบุญ

เดือนสิบเอ็ดออกพรรษา ประจ าปี 2558 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

สวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี มมส. 
(เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

13 - 14 พฤศจิกายน 
2558 

โครงการบุญกฐิน ประจ าปี 2558 
(งบประมาณ 2559) (ร่วมกับส่วนกลาง) 

วัดบ้านส้มโฮง ต.เขวาใหญ่                   
อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม 

28 ธันวาคม 2558 โครงการสืบสานวัฒนธรรมส่งท้ายปีเก่า 
2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559  

ลานหน้าอาคารวิทยพัฒนา                    
คณะศึกษาศาสตร์ มมส 

7 เมษายน 2559 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2559  

ลานหน้าอาคารวิทยพัฒนา              
คณะศึกษาศาสตร์ มมส 

26 กรกฎาคม 2559 โครงการถวายเทียนพรรษาและ 
ผ้าอาบน้ าฝน ประจ าปี 2559  
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

อาคารบรมราชกุมารี มมส.  
(เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

1 ธันวาคม 2558 - 
30 กันยายน 2559 

โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม 1. โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี                
ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม                           
2. โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ. วาปีปทุม  
จ. มหาสารคาม   
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ด้านการบริหารจัดการ

บุคลากร

 คณะศึกษาศาสตร์  มีนโยบายสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรโดยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ 

การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น  และส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัย                 

ในปีงบประมาณ 2559 มีบุคลากรศึกษาต่อ จ�านวน 7 คน งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ 

มีทั้งสิ้น จ�านวน 67,080,700 บาท จ�าแนกเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน จ�านวน 17,335,500 บาท  และงบประมาณเงินรายได้ 

จ�านวน 49,745,200 บาท

 จำ�นวนบุคล�กร

      ในปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์  มีบุคลากรทั้งสิ้น 148 คน จ�าแนกเป็น บุคลากรสายวิชาการ 94 คน  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 54 คน

                ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการนั้น จ�าแนกเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 61 คน (64.89 %) วุฒิปริญญาโท 33 คน 

(35.11 %) จ�าแนกตามต�าแหน่งวิชาการ มีต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ 19 คน (20.21 %) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 คน 

(27.66 %) และอาจารย์ 49 คน (52.13 %)

ต�ร�งที่ 16 จำ�นวนบุคล�กรส�ยวิช�ก�ร จำ�แนกต�มคุณวุฒิ

 

ประเภท ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก (คน) รวม 

ข้าราชการ 3 16 19 
พนักงานวิชาการ 23 35 58 
พนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานที่
จ้างตามภารกิจ 

3 10 13 

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ 4 - 4 

รวม   33 61 94 
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ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์
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ต�ร�งที่ 17 จำ�นวนบุคล�กรส�ยวิช�ก�ร จำ�แนกต�มตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

ต�ร�งที่ 18 จำ�นวนบุคล�กรส�ยสนับสนุนวิช�ก�ร จำ�แนกต�มคุณวุฒิ

 
 
ตารางที่ 17 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท อาจารย์ 
(คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 
(คน) 

ศาสตราจารย์ 
(คน) 

รวม 

ข้าราชการ 5 6 8 - 19 
พนักงานวิชาการ 39 17 2 - 58 
พนักงานวิชาการ ประเภทพนักงาน
ที่จ้างตามภารกิจ 

1 3 9 - 13 

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ 4 - - - 4 
รวม   49 26 19 - 94 

 
ตารางที่ 18 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิ 

ประเภท ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท รวม 
ผู้บริหาร - - 1 1 
ช านาญการและเชี่ยวชาญเฉพาะ - - 3 3 
พนักงานราชการ - 1 - 1 
พนักงานปฏิบัติการ 4 8 15 27 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 15 3 22 

รวม 8 24 22 54 
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พนง. จา้งตามภารกจิ

ลูกจา้งช ัว่คราว ต าแหน่งอาจารย ์

 อาจารย์            ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์

 
 
ตารางที่ 17 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท อาจารย์ 
(คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(คน) 

รองศาสตราจารย์ 
(คน) 

ศาสตราจารย์ 
(คน) 

รวม 

ข้าราชการ 5 6 8 - 19 
พนักงานวิชาการ 39 17 2 - 58 
พนักงานวิชาการ ประเภทพนักงาน
ที่จ้างตามภารกิจ 

1 3 9 - 13 

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ 4 - - - 4 
รวม   49 26 19 - 94 

 
ตารางที่ 18 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิ 

ประเภท ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท รวม 
ผู้บริหาร - - 1 1 
ช านาญการและเชี่ยวชาญเฉพาะ - - 3 3 
พนักงานราชการ - 1 - 1 
พนักงานปฏิบัติการ 4 8 15 27 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 15 3 22 

รวม 8 24 22 54 
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ลูกจา้งช ัว่คราว ต าแหน่งอาจารย ์

 

 
ตารางที่ 19 การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน เข้าศึกษาต่อสถาบันภายใน  

และภายนอกประเทศ  
ระดับการศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน จ านวนทุน 

ปริญญาเอก 1. อ.เพ็ญพิสุทธิ์  ไมตระรัตน์ สาขาวิชา
การศึกษา 
(Doctor of 
Philosophy in 
Education)  

Massey  University, 
New Zealand  

ทุน ก.พ.บ. (ทุนประเภท 
1)  ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 
2556 ถึงวันที่  28  ก.ค. 
2559  

2. ผศ.วีณา  ประชากูล สาขาวิชา 
Doctor of 
Philosophy  

The University of 
Nottingham  Malaysia 
Campus  ประเทศ
มาเลเซีย  

ทุน ก.พ.บ. (ทุนประเภท 
1)  ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 
2557 ถึงวันที่  9 ก.พ. 
2560  

3. อ.อารีรัตน์  โนนสุวรรณ สาขาวิชา
หลักสูตรและการ
สอน  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 11 
ส.ค. 2557 ถึงวันที่ 10 
ส.ค. 2560  

4. อ.ชนิตา  รุ่งเรือง สาขาวิชาการวัด
และเทคโนโลยี
ทางวิทยาการ
ปัญหา  

มหาวิทยาลัยบูรพา  ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 11 
ส.ค. 2557 ถึงวันที่ 10 
ส.ค. 2560  

5. อ.วิชชุลดา  สุวรรณผู สาขาวิชา
ประสาท
วิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล  ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 11 
ส.ค. 2557 ถึงวันที่ 10 
ส.ค. 2560  

6. อ.กนกนภา  เอราวรรณ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ศึกษา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 10 
ส.ค. 2558 ถึงวันที่ 9 
ส.ค. 2561  

7. อ.มาณวิกา  กิตติพร สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์  

ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 17 
ส.ค. 2558 ถึงวันที่ 16 
ส.ค. 2561  
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ต�ร�งที่ 19 ก�รส่งเสริมทุนก�รศึกษ�ของบุคล�กรของหน่วยง�น เข้�ศึกษ�ต่อสถ�บันภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ 

ตารางที่ 19 การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน เข้าศึกษาต่อสถาบันภายใน  
และภายนอกประเทศ  

ระดับการศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน จ านวนทุน 
ปริญญาเอก 1. อ.เพ็ญพิสุทธิ์  ไมตระรัตน์ สาขาวิชา

การศึกษา 
(Doctor of 
Philosophy in 
Education)  

Massey  University, 
New Zealand  

ทุน ก.พ.บ. (ทุนประเภท 
1)  ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 
2556 ถึงวันที่  28  ก.ค. 
2559  

2. ผศ.วีณา  ประชากูล สาขาวิชา 
Doctor of 
Philosophy  

The University of 
Nottingham  Malaysia 
Campus  ประเทศ
มาเลเซีย  

ทุน ก.พ.บ. (ทุนประเภท 
1)  ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 
2557 ถึงวันที่  9 ก.พ. 
2560  

3. อ.อารีรัตน์  โนนสุวรรณ สาขาวิชา
หลักสูตรและการ
สอน  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 11 
ส.ค. 2557 ถึงวันที่ 10 
ส.ค. 2560  

4. อ.ชนิตา  รุ่งเรือง สาขาวิชาการวัด
และเทคโนโลยี
ทางวิทยาการ
ปัญหา  

มหาวิทยาลัยบูรพา  ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 11 
ส.ค. 2557 ถึงวันที่ 10 
ส.ค. 2560  

5. อ.วิชชุลดา  สุวรรณผู สาขาวิชา
ประสาท
วิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล  ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 11 
ส.ค. 2557 ถึงวันที่ 10 
ส.ค. 2560  

6. อ.กนกนภา  เอราวรรณ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ศึกษา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 10 
ส.ค. 2558 ถึงวันที่ 9 
ส.ค. 2561  

7. อ.มาณวิกา  กิตติพร สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์  

ทุน ก.พ.ม. ตั้งแต่วันที่ 17 
ส.ค. 2558 ถึงวันที่ 16 
ส.ค. 2561  
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ต�ร�งที่ 20 ก�รจัดอบรม/สัมมน�ให้กับบุคล�กรตารางที่ 20 การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากร  
ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

23 พฤศจิกายน 
2558 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

16 ธันวาคม 
2558 

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

18 ธันวาคม 
2558 

โครงการการประชุมสัมมนาก ากับ
ติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

โรงแรมเมาน์เท่น วิว                  
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 

อาจารย์ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

19 มกราคม 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Taping 
ทางการกีฬา”เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนิสิตศูนย์วิจัยและพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา 

อาคารวิทยพัฒนา                     
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการกีฬา 

4 - 5 กุมภาพันธ์
2559 

ประชุมสัมมนาการพัฒนาการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง                      
(Self-Assessment Report) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

7  มีนาคม 2559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทย
พัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

22  มิถุนายน  ,                    
5 กรกฎาคม  

2559 

โครงการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยแีละ
สื่อสารการศึกษา 

ห้องประชุมภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา                                
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
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ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
23 มิถุนายน

2559 
โครงการ EDU MSU KM DAY 2016 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

28 มิถุนายน
2559 

โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559          

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

15 กรกฎาคม
2559 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

9 สิงหาคม 2559 โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก” 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

11 สิงหาคม 
2559 

โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างความ
ตระหนักในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ห้องประชุม ชั้น 3  
อาคารวิทยพัฒนา  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

      5 - 6 
กันยายน 2559 

โครงการสัมมนาการผลิตมหาบัณฑิต 
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

โรงแรมบ้านไม้ริมโขง อ าเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย 

อาจารย์ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

7 - 8  กันยายน 
2559 

โครงการสัมมนาการวางแผนการจัด
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2559 

โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัด
มุกดาหาร 

อาจารย์ภาควิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

23 กันยายน
2559 

โครงการกลยุทธ์การบริหารหลักสูตร
และการประกันคุณภาพด้วยการ
จัดการความรู้  ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน 

27 - 30 
กันยายน 2559 

โครงการสัมมนาบุคลากร                      
สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559 

ห้องประชุมชั้น 3  
อาคารวิทยพัฒนา                           
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และโรงแรมชาโต                          
เดอเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
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ต�ร�งที่ 21 อ�จ�รย์  บุคล�กร คณะศึกษ�ศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�มที่ได้รับร�งวัลตารางที่ 21 อาจารย์  บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีได้รับรางวัล  
ผลงาน - รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน/คณะ ชื่อ - นามสกุล 

รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงการ 
"MSU_Knowledge  Management 
Awards  2016" ประเด็นความรู้ที่  1  
ด้านการผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ก่อเกียรติ  ขวัญสกุล  
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี  
อ.ชนยุตฏษ์  ช้างเพชร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดโครงการ 
"MSU_Knowledge  Management 
Awards  2016" ประเด็นความรู้ที่  1   
ด้านการผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.ชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน์ 

รางวัลชมเชย ประกวดโครงการ 
"MSU_Knowledge  Management 
Awards  2016" ประเด็นความรู้ที่ 3  
ด้านพันธกิจของหน่วยสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์  สว่างบุญ 
นายชิตพล  เชื้อไพบูลย์ 
นางสาววาสินี  ปรีจ ารัส 
นางสาวกุสุมา  สีดาเหลา 
นายอมรศิลป์  สระทองแมว 

รางวัลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558 
   1. ด้านการสอดแทรกคุณธรรม 
 จริยธรรม ดีเด่น 
   2. ด้านการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ดีเด่น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
1.1 อ.ดร.สุรเชต  น้อยฤทธิ์  
1.2 รศ.ดร.นารีรัตน์  รักวิจิตรกุล 
2.1 อ.ชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน์  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 22 บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
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ต�ร�งที่ 22 บุคล�กรที่เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รและ/หรือเสนอผลง�นวิช�ก�รทั้งในและต่�งประเทศ
ตารางที่ 22 บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
 

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ประเทศ 
ในประเทศ 

15 – 16 ตุลาคม 
2558  

ผศ.ดร.สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค กรุงเทพมหานคร 
 

ไทย 

16 - 19
พฤศจิกายน2558

  

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน ประชุมวิชาการนานาชาติแปซิฟิกริม 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 

ไทย 

17 - 20
พฤศจิกายน2558

  

อ.ศุภชัย ตู้กลาง  
อ.สุเดช ประยูรศักดิ์ 

การประชุมวิชาการสมาคมนักจิตวิทยา
คลินิก ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 39 เรื่อง 
"พัฒนาตน เข้าใจคนต่างวัย" ณ โรงแรม
อิสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร  

ไทย 

24 - 27
พฤศจิกายน 2558

  

นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา
ระบบงานบริหารและธุรการ  
ในหัวข้อ ""การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษา
ไทยให้ยั่งยืน"" ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  

ไทย 

24 - 26
พฤศจิกายน2558

  

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน ประชุมวิชาการนานาชาติ ICEAMC 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ไทย 

26 - 27
พฤศจิกายน2558

  

อ.อัฐพล  อินต๊ะเสนา  น าเสนอบทความทางวิชาการ ในงาน 
11th International  Conference on 
Humanities and Social Sciences 
(IC-HUSO) Khon kaen, Thailand   
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อผลงาน : การศึกษาวาทกรรมที่
ปรากฏในนิตยสารส าหรับกลุ่มเพศ
ทางเลือก (To study the discourse 
appearing in magazine for 
alternative sex group)  

ไทย 
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วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ประเทศ 
3 - 5 ธันวาคม 

2558  
รศ.ศิริศักดิ์  จันฤาไชย ประชุมวิชาการการเสริมสร้างกิจกรรม

ทางกายเพ่ือสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน 
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จังหวัดนครสวรรค์  

ไทย 

20 – 23 มกราคม 
2559  

อ.ดร.ณภัสวรรณ  ธนาพงษ์อนันท์ 
อ.ดร.ธนารัตน์  ศรีผ่องงาม" 

"การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
"Ergogenic Aids and Nutritional 
Supplements for Health and 
Sports" ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอน
เวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น" 
  

ไทย 

21 - 23 มกราคม 
2559  

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักด ี
อ.ดร.เหมมิญช์  ธนปัทม์มีมณี 
อ.ดร.ธนดล  ภูสีฤทธิ์ 
อ.ดร.มานิตย์  อาษานอก 
รศ.ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ 
อ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน 
รศ.ดร.เผชิญ  กิจระการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ              
เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 30 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก  

ไทย 

29 - 30 มกราคม 
2559  

อ.ดร.สิวะกรณ์  กฤษณสุวรรณ 
อ.นวินดา  อุปนันท์ 
นางสาวเมลินดา  ทวยภา 

การประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand 
TESOL, The 36th Annual Thailand 
TESOL International Conference 
"The Changing Landscape of ELT : 
Empowerment through 
Glocalization" ณ โรงแรม Pullman 
Khon kaen Raja Orchid จังหวัด
ขอนแก่น  

ไทย 

26 – 30 มิถุนายน 
2559  

ผศ.ดร.วันทนา  อมตาริยกุล ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย            
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ                   
สิรินธร จังหวัดเพชรบุรี  

ไทย 

7 – 9 กรกฎาคม
2559  

อ.ดร.วิภาณี  สุขเอิบ 
อ.กรรณิกา  พันธ์ศรี 

การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : 
ปลุกพลังแห่งจิตใจให้ทันโลกของการ
เปลี่ยนแปลง ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

ไทย 
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วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ประเทศ 
20 – 21 

กรกฎาคม 2559  
อ.อัฐพล  อินต๊ะเสนา  น าเสนอบทความทางวิชาการ ในงาน 

International  Conference on 
Culture, Art, Language, and 
Literaturn in the Mekong Basin               
(I-CALL -2016) Province, Thailand. 
ชื่อผลงาน : Thai-Isan diasporas and 
the worldview of spiritual beliefs 
ณ โรงแรม รอยัล นาคารา  
จังหวัดหนองคาย  

ไทย 

28 กรกฎาคม
2559 

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน 
ผศ.ดร.วราพร  เอราวรรณ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ 
ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
วิทยาเขตในเมือง  
 

ไทย 

17 – 20 สิงหาคม 
2559  

อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์  สว่างบุญ 
อ.ดร.ศตายุ  สองจันทร์ 
ผศ.ดร.วราพร  เอราวรรณ์  

ประชุม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2559" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร  

ไทย 

19 – 21 สิงหาคม 
2559  

อ.ดร.สมทรง  สิทธิ 
อ.ดร.กันยารัตน์  สอนสุภาพ 
อ.ดร.กัญญารัตน์  โคจร 
ผศ.ดร.สาคร  อัฒจักร 
ผศ.ดร.วันทนา  อมตาริยกุล  

ประชุม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2559" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร  

ไทย 

28 – 29 สิงหาคม 
2559  

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  ตั้งภักด ี
ผศ.ดร.ฐาปนี  สีเฉลียว 
อ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน 
รศ.ดร.เผชิญ  กิจระการ 
อ.ดร.เหมมิญช์  ธนปัทม์มีมณี 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน
อีเลิร์นนิ่ง 2559 
The Seventh TCU International  
e-learning Conference 
2016 "Disruptive Innovation in 
Education" ณ ศูนย์นิทรรศการการ
ประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร
  
 
 
 
 
 

ไทย 
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วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ประเทศ 
ต่างประเทศ 

9 – 12 พฤษภาคม 
2559  

อ.สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ใน
งาน The 2016  HighScope 
International Conference ณ เมือง 
Detroit รัฐ Michigan ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

สหรัฐอเมริกา  

12 – 14 
กรกฎาคม 2559  

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน  การประชุมวิชาการนานาชาติและ
น าเสนอบทความวิจัย 2016 
International Symposium on 
Economics and Social Science - 
Summer Session. July 12-14, 
Kyoto,Japan  
 

ญี่ปุ่น 

18 – 20 
กรกฎาคม 2559  

อ.ดร. ประสงค์ สายหงษ์ 
 

การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับ
บรรณารักษ์เด็กกับรูปแบบ : 
"ส่งเสริมเด็ก Inclusive และบริการของ
ส าหรับเด็กในห้อง 
สมุด" ณ อัลมอนต์ อินแลนด์ รีสอร์ท 
เมืองบูตวน ประเทศฟิลิปปินส์  
 

ฟิลิปปินส์ 

24 – 29 
กรกฎาคม 2559  

รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือค า  น าเสนอผลงานวิจัย ในการปประชุม
วิชาการ 31st International  
Congress of Psychology 2016. 
Japan  

ญี่ปุ่น  

7 – 10 กันยายน 
2559  

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน การประชุมวิชาการนานาชาติและ
น าเสนอบทความวิจัย ในการประชุม 
The 3rd Malikhaing Guro 
International Conference on 
Culture-based Education. 
Transcending Borders,Discoursing 
Identities. September 7-10,2016. 
University of Philippines Los  
Banos 

ฟิลิปปินส์ 
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ต�ร�งที่ 23 ก�รผลิตหนังสือ-ตำ�ร� และเอกส�ร/สื่อ โสตทัศนวัสดุประกอบก�รเรียนก�รสอน

ต�ร�งที่ 24 ด้�นงบประม�ณ ปี 2559

 
 
 

ตารางที่ 23 การผลิตหนังสือ-ต ารา และเอกสาร/สื่อ โสตทัศนวัสดุประกอบการเรียนการสอน 
หนังสือ ต ำรำ-เอกสำร คู่มือปฏิบัติงำน 

(e-learning CAI VDO CO-ROM ฐำนข้อมูล) 
ชื่อผู้แต่ง หมำยเหตุ 

ใหม่/ปรับปรุง 
การรู้คิด Cognition รศ.ดร.ลักขณา  สริวัฒน์ ต าราใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1 2558 
การผลิตและออกแบบสิ่งพิมพ์เพ่ือการศึกษา ผศ.ก่อเกียรติ ขวัญสกุล ต าราใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1 2559 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ผศ.ดร.สุวัฒน์  จุลสวรรณ ์ ต าราใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1 2559 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ผศ.ดร.ธัชชัย  จิตรนันท ์ ปรับปรุงครั้งที่ 3 2558 

 
ตารางที่ 24 ด้านงบประมาณ ปี 2559 

  แหล่งเงิน สัดส่วน 
รำยกำร เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ เงินแผ่นดิน : เงินรำยได้ 

1. งบบุคลากร 13,372,100 3,879,300 7.75 : 2.25 
     1.1 เงินเดือน 13,372,100 - 7.75 
     1.2 ค่าจ้างประจ า - - - 
     1.3 ค่าจ้างชั่วคราว - 3,879,300 2.25 
2. งบด าเนินงาน 1,178,400 18,590,000 0.60 : 9.40 
     2.1 ค่าตอบแทน - 10,500,200 0 : 5.31 
     2.2 ค่าใช้สอย - 4,839,900 0 : 2.45 
     2.3 ค่าวัสดุ 1,178,400 2,769,900 0.60 : 1.40 
     2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 480,000 0: 0.24 
3. งบลงทุน 2,785,000 1,260,000 6.89 : 3.11 
     3.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,785,000 1,260,000 6.89 : 3.11 
     3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - 23,475,900  0 : 10 
5. งบรายจ่ายอื่น  - 2,540,000  0 : 10 
6. งบกลาง - - - 

รวม  17,335,500 49,745,200 2.58 : 7.42 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น      67,080,700 
 
 

 
 
 

ตารางที่ 23 การผลิตหนังสือ-ต ารา และเอกสาร/สื่อ โสตทัศนวัสดุประกอบการเรียนการสอน 
หนังสือ ต ำรำ-เอกสำร คู่มือปฏิบัติงำน 

(e-learning CAI VDO CO-ROM ฐำนข้อมูล) 
ชื่อผู้แต่ง หมำยเหตุ 

ใหม่/ปรับปรุง 
การรู้คิด Cognition รศ.ดร.ลักขณา  สริวัฒน์ ต าราใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1 2558 
การผลิตและออกแบบสิ่งพิมพ์เพ่ือการศึกษา ผศ.ก่อเกียรติ ขวัญสกุล ต าราใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1 2559 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ผศ.ดร.สุวัฒน์  จุลสวรรณ ์ ต าราใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1 2559 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ผศ.ดร.ธัชชัย  จิตรนันท ์ ปรับปรุงครั้งที่ 3 2558 

 
ตารางที่ 24 ด้านงบประมาณ ปี 2559 

  แหล่งเงิน สัดส่วน 
รำยกำร เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ เงินแผ่นดิน : เงินรำยได้ 

1. งบบุคลากร 13,372,100 3,879,300 7.75 : 2.25 
     1.1 เงินเดือน 13,372,100 - 7.75 
     1.2 ค่าจ้างประจ า - - - 
     1.3 ค่าจ้างชั่วคราว - 3,879,300 2.25 
2. งบด าเนินงาน 1,178,400 18,590,000 0.60 : 9.40 
     2.1 ค่าตอบแทน - 10,500,200 0 : 5.31 
     2.2 ค่าใช้สอย - 4,839,900 0 : 2.45 
     2.3 ค่าวัสดุ 1,178,400 2,769,900 0.60 : 1.40 
     2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 480,000 0: 0.24 
3. งบลงทุน 2,785,000 1,260,000 6.89 : 3.11 
     3.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,785,000 1,260,000 6.89 : 3.11 
     3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - 23,475,900  0 : 10 
5. งบรายจ่ายอื่น  - 2,540,000  0 : 10 
6. งบกลาง - - - 

รวม  17,335,500 49,745,200 2.58 : 7.42 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น      67,080,700 
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ด้านการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�คณะศึกษ�ศ�สตร์

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักเห็นความส�าคัญของการประกันคุณภาพที่จะน�าไปสู่

การพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงได้ด�าเนินการจัดการประเมินตนเอง โดยยึดมาตรฐานตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งในวงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 2558 

มีจ�านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินคุณภาพภายในเท่ากับ 4.54 (จากคะแนนเต็ม 5 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ต�ร�งที่ 25 ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน วงรอบปีก�รศึกษ� 2558 (1 สิงห�คม 2558 – 31 กรกฎ�คม 2559)  

               คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม

ตารางที่ 25 ผลการประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย   

(= บรรลุ ,  
 = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
กรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อที่ได้
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

คะแนนเฉลีย่ 
3.01 

70.91 
2.84  2.84 พอใช้  

25 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่
มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 68 
59 

65.19  5.00 ดีมาก  
90.50 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 50 
45 

49.72  4.14 ดี  
90.50 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   

สัดส่วน 
FTES 30 : 1 

1,756.52 
21.03   5.00 ดีมาก  

83.50 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนิสิตระดบั
ปริญญาตรี   

6  ข้อ 6  ข้อ  5.00 ดีมาก 
ข้อที่

1,2,3,4,5,6 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 6  ข้อ  5.00 ดีมาก 
ข้อที่

1,2,3,4,5,6 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6  ข้อ  5.00 ดีมาก 
ข้อที่

1,2,3,4,5,6 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

สัดส่วน 
25,000 

3,471,500 
41,574.85  5.00 ดีมาก  

83.50 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ  20 
18.80 

20.77  5.00 ดีมาก  
90.50 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

6  ข้อ 6  ข้อ  5.00 ดีมาก 
ข้อที่

1,2,3,4,5,6 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6  ข้อ 3  ข้อ  3 พอใช้ ข้อที่ 1,2,3 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ 7  ข้อ  5.00 ดีมาก 
ข้อที่

1,2,3,4,5,6 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 5  ข้อ  4.00 ดี 
ข้อที่ 

1,2,3,4,5 

ผลประเมิน 
รวม 58.98 

ดีมาก 
 

เฉลี่ย 4.54  
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 ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองปฏิบัติร�ชก�ร

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด�าเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ และมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่าย ได้เกิดความตระหนักความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และกระตุ้นให้บุคลากรได้เห็น

ความส�าคัญของการพัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะ ให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการ

ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด และผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

ปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ได้คะแนน 4.5974 (จากคะแนนเต็ม 5 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ต�ร�งที่ 26 ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติร�ชก�รผลก�รประเมินก�รปฏิบัติร�ชก�ร 

              คณะศึกษ�ศ�สตร์ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

 

         ตารางท่ี 26 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 

ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์ ตัวชี้วดั น้ าหนัก เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด าเนินงาน คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
1) จัดการศกึษา สง่เสริม และพัฒนา

วิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นทีย่อมรับ
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ
และนานาชาต ิ

25.00                4.6325  1.1581  

  

1.1 ) คณะมีหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษยเ์ก่า 
ที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรดัพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ในระดบั 
ประเทศและนานาชาต ิ

25.00                4.6325  1.1581  

    

1.1.1) ระดับคุณภาพ
ของผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม              
ตามเกณฑ์การประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน  

3.00  3.01 - - - - 3.01 2.84  4.7110  0.1413  

    

1.2.1) ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

2.00  90 70 75 80 85 90 97.16  5.0000  0.1000  

    

1.2.2) คุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(ป.ตรี-โท-เอก)  (ประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00  4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.53  5.0000  0.1500  
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ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั น้้าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้้าหนัก 

    

    1.2.3) ร้อยละของนิสิต 
(ป.ตร-ีโท-เอก) ที่เข้ารับ
การทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษา 
อังกฤษ ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า  
ก่อนส าเร็จการศึกษา           
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 100 
ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่
หลักสูตรก าหนด  (MSU 
English Exit)  

2.00  100 80 85 90 95 100 87.79  2.5573  0.0511  

    

1.2.4) ร้อยละของ
นิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้า
ทดสอบความรู้ความ 
สามารถและทกัษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่า มีคะแนนผลการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า 50 
คะแนน  ไม่น้อยกวา่        
ร้อยละ 40  ของนิสิตที่
เข้าทดสอบทั้งหมด (MSU 
English Exit)  

2.00  40 - - - - 40 26.26  3.2826  0.0657  

    

1.2.5) ร้อยละของ
นิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความ 
สามารถและทกัษะด้าน IT 
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT  
หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100  ของนิสิตทั้งหมด
ในชั้นปีที่หลักสูตรก าหนด              
(IT Exit-Exam) 

2.00  100 80 85 90 95 100 100.00  5.0000  0.1000  

    

1.2.6) ร้อยละของ
นิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความ 
สามารถและทกัษะด้าน IT 
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT 
หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จ
การศึกษา  มีคะแนนผล
การทดสอบไม่น้อยกวา่ 
50 คะแนน  ไม่น้อยกวา่

2.00  65 - - - 60 65 87.44  5.0000  0.1000  



Annual Report 2016 Faculty Of Education Mahasarakham Uinversity

www.edu.msu.ac.th รายงานประจ�าปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

106

ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั น้้าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้้าหนัก 
ร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้า
ทดสอบทั้งหมด (IT Exit-
Exam) 

    

1.2.7) ร้อยละของ
รายวิชาที่มีสื่อการสอน
สองภาษา (ภาษาไทย 
และอังกฤษ หรือสื่อการ
สอนภาษาต่างประเทศที่
จัดการเรียนการสอน)  
(ทุกระดับ)   

2.00  100 50 60 70 75 80 100.00  5.0000  0.1000  

    

1.3.1) ระดับ
ความส าเร็จของการจัด
การศึกษาที่สะทอ้น
เอกลักษณ์ของมหา 
วิทยาลยั และอัตลักษณ์
ของนิสิตในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หรือใน
หลักสูตรของคณะ  

3.00  5 1,2 3 4 5 6 5 5.0000  0.1500  

    

1.3.2) ระดับ
ความส าเร็จของคณะที่
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้ ศิษย์เก่ากลับมา
ช่วยเหลือและ/หรือให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชพี ตลอดจน
สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

2.00  5 1 2 3 4 5 5 5.0000  0.1000  

    

1.3.3) จ านวนนิสิต
และ/หรือศิษย์เกา่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
และ/หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.00  1 - - - - 1 23.00  5.0000  0.1000  
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ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั น้้าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้้าหนัก 
2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ใหม ่การพัฒนาภูมิปญัญา เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัชมุชนและสังคม ให้มีความ 
สามารถเชิงการแขง่ขัน และการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

25.00                4.6978  1.1744  

  

2.1 ) คณะมีระบบการส่งเสริม
การวิจัยที่สรา้งองค์ความรู้ใหม่ที่
หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความ
เข้มแข็งให้กบัชมุชน เพื่อน้าไปสู่
ความสามารถเชงิการแข่งขัน ตลอด
ทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจยัและ
บทความทางวชิาการระดับชาติและ
นานาชาต ิ

25.00                4.6978  1.1744  

  
  

  
  

2.1.1) ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของหน่วยวิจยั
เพื่อความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย (ศูนย์
การศึกษาและวจิัยบรรพ
ชีวินวิทยา  และศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรมไหม)  หรือ
หน่วยวิจยัเฉพาะทางของ
คณะ 

5.00  5 1 2 3 4 5 5 5.0000  0.2500  

2.1.2) จ านวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
และ/หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
หรืองานวิจยัที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

4.00  1 - - - - 1 2.00  5.0000  0.2000  

    

2.2.1) จ านวนความ
ร่วมมือทางการวิจัยของ
คณะ/หน่วยงานกบั
นักวิจยัภายนอกสถาบัน
ทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ 

 
 
 
 

4.00  1 - - - - 1 9.00  5.0000  0.2000  
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ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั น้้าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้้าหนัก 

    

2.2.2) ร้อยละคุณภาพ
ของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า 

4.00  20 - - - - 20 19.67  4.9180  0.1967  

    

2.2.3) ร้อยละคุณภาพ
ของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาโท 

4.00  50 - - - 40 50 49.35  4.9345  0.1974  

    

2.2.4) ร้อยละคุณภาพ
ของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

4.00  100 - - - 80 100 65.17  3.2586  0.1303  

3) การให้บริการวิชาการสู่สงัคมอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร    
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยัง่ยืน            
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.00                1.0000  0.0500  

  

3.1 ) คณะมีการส่งเสริมการ
บริการวชิาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา
ประเทศ 

5.00                1.0000  0.0500  

    

3.1.1) ร้อยละ
หลักสูตร(ป.ตรี)ที่มีการ
ด าเนินการตามนโยบาย
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  
เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการ
แก่สังคม ด้วยการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ใน
การช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชน ผ่านกระบวนการ
บูรณาการ การเรียนการ
สอน การวิจัย และ/หรือ
การให้บริการวิชาการ
ร่วมกับชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00  80 70 72.5 75 77.5 80 33.33  1.0000  0.0500  



Annual Report 2016 Faculty Of Education Mahasarakham Uinversity

www.edu.msu.ac.th รายงานประจ�าปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

109

ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั น้้าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้้าหนัก 
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภมูิปญัญาด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ

5.00                5.0000  0.2500  

  

4.1 ) คณะมีการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่น  
และผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาตแิละสากล 

5.00                5.0000  0.2500  

    

4.1.1) จ ำนวน
โครงกำรที่คณะมีกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำย
หนึ่งคณะ หนึ่งศิลป 
วัฒนธรรม เพื่อเป็นที่พึ่ง
ทำงวิชำกำรแก่ชุมชนและ
สังคม  ด้วยกำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจยั เพือ่กำรอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟ ูปกป้อง เผยแพร่ 
พัฒนำศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น       
ให้มีควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

5.00  1 - - - - 1 1.00  5.0000  0.2500  

5) พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มี
ประสิทธภิาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
คณะตามหลักธรรมาภบิาล  

20.00                4.9744  0.9949  

  

5.1 ) คณะมีการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร ระบบบริหาร
บุคลากร และวางระบบบริหาร
จัดการอย่างมีประสทิธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

20.00                4.9744  0.9949  

    

5.1.1) ระดับคุณภำพ
ของผลสัมฤทธิ์ของกำร
ประเมินผลตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของคณะ/
หน่วยงำน 

2.00  4.25 - - - - 4.25 4.50  5.0000  0.1000  

    

5.1.2) ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร 

 

2.00  80 50 60 70 75 80 100.00  5.0000  0.1000  



Annual Report 2016 Faculty Of Education Mahasarakham Uinversity

www.edu.msu.ac.th รายงานประจ�าปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

110

ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั น้้าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้้าหนัก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559    

    

5.2.1) ร้อยละของ
อำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก 

2.00  68 - - - 50 68 63.39  4.7438  0.0949  

    

5.2.2) ร้อยละของ
อำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

2.00  50 - - - - 50 50.27  5.0000  0.1000  

    

5.3.1) ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
แผ่นดิน ภำพรวม 

2.00  96 80 90 92 94 96 99.67  5.0000  0.1000  

    

5.3.2) ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุน                     
(งบแผ่นดิน) 

2.00  87 75 78 81 84 87 100.00  5.0000  0.1000  

    

5.4.1) ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
เช่ือมโยงระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศทั้ง 7 
ยุทธศำสตร์ เพื่อกำร
บริหำรจัดกำร 

2.00  5 1,2 3 4 5 6 5 5.0000  0.1000  

    

5.4.2) ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ปรับปรุงและพัฒนำ
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 

2.00  5 1 2 3 4 5 5 5.0000  0.1000  

    

5.4.3) ระดับ
ควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรถ่ำยทอดและ
สร้ำงควำมตระหนักด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ  มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

2.00  5 1,2 3 4 5 6 5 5.0000  0.1000  

    

5.5.1) ระดับคุณภำพ
ของผลสัมฤทธิ์ของกำร
ประเมินประกันคุณภำพ
ภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 

2.00  3.51 - - - - 3.51 4.54  5.0000  0.1000  
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ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั น้้าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้้าหนัก 
6) ส่งเสริมภาพลักษณข์องคณะให้ได้รบัการ

ยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ใน
ระดับสากล 

15.00                4.8000  0.7200  

  

6.1 ) คณะมีการส่งเสริมให้มีการ
จัดการเรยีนรู้และดา้เนินการประกัน
คุณภาพภายในให้ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณชน รวมทั้ง
ส่งเสริมใหม้ีการทา้ความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

15.00                4.8000  0.7200  

    

6.1.1) จ ำนวน
นักวิชำกำรจำก
มหำวิทยำลัยหรือสถำบัน
ต่ำงประเทศ ที่มี
ควำมสัมพันธก์ับ
คณำจำรย์/คณะ/
หน่วยงำน/มมส 

3.00  25 - - - - 30 67.00  5.0000  0.1500  

    

6.1.2) ผลกำรจัด
อันดับคุณภำพตำมกลุ่ม
สำขำวิชำ (Faculty Area 
Performance) 
มหำวิทยำลัยในประเทศ
ไทย  โดย QS ASIAN 
Ranking 

3.00  80 16 15 14 13 12 13.00  4.0000  0.1200  

    

6.1.3) จ ำนวน
อำจำรย์/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชำญชำว
ต่ำงประเทศที่มีชื่อเสียง 
ในระดับนำนำชำติเพื่อ
มำร่วมสอนและ/หรือวจิัย 
(Inbound Visiting 
International Faculty 
Staff)  และ/หรือมีกำร
แลกเปลี่ยนอำจำรย์/
นักวิจยั มมส กับ
มหำวิทยำลัยตำ่งประเทศ 
(Outbound Visiting 
International Faculty 
Staff) 

3.00  1 - - - - 1 8.00  5.0000  0.1500  

    

6.1.4) จ ำนวนนิสิต
ชำวต่ำงชำติมำศึกษำใน
หลักสูตร (International 
Student) 

3.00  1 - - - - 1 21.00  5.0000  0.1500  
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ยุทธ 
ศาสตร ์

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั น้้าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้้าหนัก 

    

6.1.5) จ ำนวนนิสิตที่มี
กำรแลกเปลี่ยนระหวำ่ง
นิสิตต่ำงชำติกับ
มหำวิทยำลัย (Inbound 
Exchange Student)  
และ/หรือแลกเปลีย่นนิสิต 
มมส. กับมหำวิทยำลัย
ต่ำงประเทศ (Outbound 
Exchange Student) 

3.00  2 - - - 1 2 11.00  5.0000  0.1500  

7) พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

5.00                5.0000  0.2500  

  

7.1 ) คณะมีการส่งเสริมและ
พัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

5.00                5.0000  0.2500  

    

7.1.1) ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัด
อันดับเป็นมหำวิทยำลยัสี
เขียว 1 ใน 10 ของ
ประเทศ 

5.00  5 1,2 3,4 5 6 7 5 5.0000  0.2500  

รวม 35 ตัวชี้วัด 100.00                 4.5974 ระดับดีมาก 

 
 
 
 



ภาพเหตุการณ์ส�าคัญ
ที่เกิดขึ้นในรอบ

ปีงบประมาณ 2559

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ 
ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

โทรศัพท์ 043-754321-40 ต่อ 6241 
โทรสาร 043-721764 

E-mail : edu@msu.ac.th



Annual Report 2016 Faculty Of Education Mahasarakham Uinversity

www.edu.msu.ac.th รายงานประจ�าปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

114

เมื่อวันที่  25 – 26 กุมภาพันธ 2559  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ไดจัดโครงการการใหความรูแกครู เรื่องอาเซียน 

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน และภาษาอังกฤษผานนิทาน 

พื้นบานและศิลปะการเลานิทาน  ณ หองเรียนรวม IT 

1 ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค  โดยมี ผศ.ดร.พชรวิทย  

จันทรศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนประธาน 

กลาวเปดงานและกลาวตอนรับผูกลาวเปดงานและกลาวตอนรับผูเขารวมงานทั้งชาว 

ไทยและชาวตางชาติ ตลอดจนนักเลานิทานชื่อดังจาก 

ทั่วโลก ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อ 

ใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 

และเพื่อเปนการเรียนรูซึ่งกันและกันโดยใชนิทานเปน 

สื่อกลาง
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เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดซอมใหญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปการศึกษา 2557 - 2558

สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ณ อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2559  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม               

ระดับปริญญาตรี  ประจำปการศึกษา 2559  ณ หองประชุมวิทยาลัย 

ดุริยางคศิลป อาคาร C มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.พชรวิทย 

จันทรศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร กลาวตอนรับพรอมใหโอวาท 

แกนิสิตใหม รวมทั้งมีอาจารย เจาหนาที่  และนิสิตรุนพี่ใหคำแนะนำเกี่ยว 

กับการศึกษาและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
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    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม ระดับ 

บัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2559  ณ หองประชุม       

ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา โดยมี  ผศ.ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนประธานกลาวเปด การปฐมนิเทศ 

พรอมใหโอวาทแกนิสิตใหม ทั้งนี้คณะฯ ไดจัดทำวีดีทัศน 

หนวยงานตางๆ เพื่อบรรยายแนะแนวใน สวนที่นิสิตใหม 

จะไดทำการติดตอหรือจะไดทำการติดตอหรือใชบริการ อาทิ  สำนักคอมพิวเตอร 

กองทะเบียนและประมวลผล สำนักวิทยบริการ  

กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ     

และกองกิจการนิสิต  เปนตน

    เมื่อวันที่  1 กันยายน 2559  งานพัฒนานิสิต  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดพิธีไหวครู 

ประจำปการศึกษา 2559  ณ หองประชุมชั้น 3  

อาคารวิทยพัฒนา  โดยมี ผศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนประธานในพิธีจุดธูป 

เทียนบูชาพระรัตนตรัย ในการนี้พิธีไหวครูจัดขึ้นเพื่อใหนิสิต

คณะศึกษาศาสตร ไดแสดงออกถึงความกตัญูกตคณะศึกษาศาสตร ไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอครู 

อาจารย และเปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ

พิธีไหวครู 
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     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  งานวิจัย  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนานักวิจัยรุนใหม”  ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา 

โดยมี ผศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

เปนประธานกลาวเปดงาน และมี รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 

เปนวิทยากรใหความรูในครั้งนี้  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสรางและ 

พัฒนานักวิจัยรุนใหม ที่ยังไมเคยทำวิจัยหรือเคยทำบางแตยังขาด 

ความรู ความความรู ความเชี่ยวชาญในหัวขอของการวิจัย เชน ความหมายของการ 

วิจัย การตั้งโจทยคำถามวิจัย  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  

การใชสถิติเพื่อวิจัย การสรุป  การเขียนบทความวิชาการ การนำงาน 

วิจัยไปใชประโยชน และการเผยแพรผลงานวิจัย 

    เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2558  ศูนยกิจการตางประเทศ  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดโครงการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรในระดับระดับชาติและ 

ระดับนานาชาติ  ใหแกนิสิต บุคลากร ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร ณ หองเรียน 3304 ชั้น 3 

อาคารวิทยพัฒนา  โดยมี ผศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

เปนประธานกลาวเปดงาน และมีวิทยากร Assoc. Prof. Wee Tiong Seah จาก University of Mel-

bourne ประเทศออสเตรเลีย และ รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม  มาใหความรูในครั้งนี้  

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผย

แพรในระดับชาติและระดับนานาชาติอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  แพรในระดับชาติและระดับนานาชาติอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
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    เมื่อวันที่  30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559  

ศูนยบริการวิชาการและเผยแพรนวัตกรรมทางการศึกษา                    

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัดโครงการคูปอง 

พัฒนาครู  ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา โดยมี 

ผศ.ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปน 

ประธานกลาวเปดงาน  โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อ สงเสริมการพัฒนา 

ตนเองตามความตองการของครู  ใหครูมีทักษะและสมรรถนะใน 

การจัดกิจกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงขึ้น และใหครูปรับเปลี่ยน 

วิธีการถายทอดการเรียนการสอนใหทันสมัยสูมาตรฐานสากลโดย 

เนนวิธีการสอนงาน (Coaching) และไดรับคำแนะนำการสอน 

จากผูเชี่ยวชาญ (Mentoring) ระหวางการปฏิบัติงานจริง (On The 

Job Training) โครงการดังกลาวถือเปนนวัตกรรมใหมที่ไดเริ่ม 

พัฒนาใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย วิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร  

    เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ 2559  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการลดความเหลื่อมล้ำดวย 

การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand)  ณ หองประชุมชั้น 

3 อาคารวิทยพัฒนา โดยมีนายเสถียรพงศ มากศิริ 

รองผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม เปนประธานกลาวเปดงาน 

จากนั้นไดจัดเวทีเสวนา “ทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มี 

คุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” โดยมีเปาหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนในพื้นที่ชนบทอยางสมวัย ตลอดจนทำฐานขอมูลเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ชนบทอยางสมวัย ตลอดจนทำฐานขอมูลเด็ก 

และเยาวชนในชวงปฐมวัยแบบตอเนื่อง ในโอกาสนี้ ไดจัดพิธีลงนาม 

ความรวมมือ โครงการลดความเหลื่อมล้ำดวยการศึกษาปฐมวัย 

ที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) โดยมี สำนักงานสงเสริมสังคม 

แหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อ 

การประเมินและออกแบบนโยบาย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองคการบริหารสวนตำบลทั้ง 24 แหง 

ในในเขตจังหวัดมหาสารคาม และกาฬสินธุ 
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    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559  คลินิกวิจัย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

รวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 เขต 2 และเขต 3 ไดจัด 

โครงการคลินิกวิจัยเคลื่อนที่ II  ณ หองประชุมโรงเรียนวาปปทุม  อ.วาปปทุม  จ.มหาสารคาม  

นำทีมโดย ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีออน , รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด, ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล, 

เลขานุการภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา และนิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัย 

และประเมินผลการศึกษา 
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    เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2558  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย 

ผศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร  นำบุคลากรเขารวมเดินขบวนพาเหรด (สีชมพู) 

ในงานกีฬา เชื่อมความสัมพันธบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำป 2559  ณ อาคารพลศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี รศ.ดร.ประยุกต ศรีวิไล รองอธิการบดีฝายพัฒนานิสิตและบริการ 

วิชาการ เปนประธานกลาวเปดงาน สำหรับวัตถุประสงคในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสงเสริมการ 

ออกกำลังกาย และสรางความสามัคคีระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัดประชุม 

การถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ เวลา 09.00 – 12.00 น.  จากนั้นเวลา 14.00 น. ไดจัดการแขงขัน 

กีฬาเชื่อมสัมพันธของบุคลากรภายในคณะ ซึ่งภายในงานมีการแบงสีออกเปน 6 สี และสีที่ไดอันดับ 

หนึ่งในการแขงขันคือ สีชมพู และเมื่อเวลา 17.00 น. ไดจัดงาน  สืบสานวัฒนธรรมสงทายปเกา 2558 

ตอนรับปใหม 2559  โดยมี ผศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนประธานกลาว 

เปดงาน และกลาวคำอวยพรปใหมแดผูเขารวมงานทุกทาน พรอมทั้งมอบเกียรติบัตรแดอาจารย   

และบุคลากรดีเดนประจำป 2558 หลังจากนั้นมีการรับประทานอาหารรวมกัน และรวมจับสลากของ 

รางวัลจากผูบริหาร คณาจารย รวมไปถึงรานคาที่ใหการสนับสนุน รางวัลจากผูบริหาร คณาจารย รวมไปถึงรานคาที่ใหการสนับสนุน 

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัดงานสืบสาน 

อนุรักษประเพณีสงกรานต รดน้ำขอพรผูสูงอายุ ประจำป 2559  โดยมี ผศ.ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร  เปนประธานกลาวเปดงาน  ซึ่งภายในงานมีการสรงน้ำพระพุทธรูป  

รดน้ำขอพรผูสูงอาวุโส และรับประทานอาหารรวมกัน 



    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559  ผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากร 

และนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พรอมใจกัน 

เขารวมพิธีอัญเชิญ องคพระพุทธสิกขาลัย ณ บริเวณกอสรางหอ 

พระพุทธสิกขาลัย เพื่อเคลื่อนยายไปยังแทนประดิษฐานชั่วคราว       

ณ ลานชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา  ในโอกาสนี้  ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร และนิสิตไดรวมกันถวาย  ภัตตาหาร จตุปจจัย เครื่องไทยทาน 

แดพระสงฆ โดยมีเจาคณะจังหวัด มหาสารคาม ประธานฝายสงฆ 

พรอมคณะสงฆประกอบพิธีพรอมคณะสงฆประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต 

    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม ไดจัดพิธียกเสาเอกศาลาประดิษฐานพระพุทธสิกขาลัย  

ณ บริเวณกอสรางหอ พุทธสิกขาลัย เพื่อใหการกอสรางสำเร็จลุลวงไป

ดวยดี โดยมี ผศ.ดร.สุวัฒน จุลสุวรรณ  รองคณบดีฝายบริหารและแผน

และ รศ.สุรชา อมรพันธุ รองคณ บดีฝายศิษยเกาสัมพันธและ

กิจการพิเศษ พรอมดวยบุคลากรคณะศึกษาศาสตรเขารวมพิธีอยาง 

พรอมเพรียงกัน

เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2559  คณะศึกษาศาสตร รวมกับทุก 

หนวยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลป

และวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือน 8 เขาพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดยมีพระเทพสิทธาจารย เจาคณะจังหวัดมหาสารคาม เปน 

ระธานฝายสงฆ และ รศ.ดร.ประยุกต ศรีวิไล รองอธิการบดีฝายแผน

และกิจการพิเศษ เปนประธานฝายฆราวาส ในการนี้ ผศ.ดร.พชรวิทย 

จันทรศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร พรอมดวยบุคลากรในคณะฯ จันทรศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร พรอมดวยบุคลากรในคณะฯ 

ไดรวมถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ำฝน พรอมทั้งสังฆทานและ

ปจจัยที่ไดจากการบริจาค (ตนเงิน) จำนวน 2,582 บาท 

Annual Report 2016 Faculty Of Education Mahasarakham Uinversity

www.edu.msu.ac.th รายงานประจ�าปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

121



Annual Report 2016 Faculty Of Education Mahasarakham Uinversity

www.edu.msu.ac.th รายงานประจ�าปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

122

    เมื่อวันที่  4 - 5 กุมภาพันธ 2559  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดโครงการการพัฒนาการเขียนรายงาน 

การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)  ณ เชียงคาน ฮิลล 

รีสอรท  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   โดยมี ผศ.ดร.สุวัฒน  จุลสุวรรณ  

รองคณบดีฝายบริหารและแผน เปนประธาน กลาวเปดโครงการและ 

วิทยากรในการใหความรูครั้งนี้คือ นายกัปนาท อาชา ซึ่งมีกลุมเปาหมาย 

ทั้งผูบริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบตัวบงชี้ ประกันคุณภาพการศึกษา 

และตัวชี้วัด ก.พ.ร. และตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

    เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2559  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา เพื่อใหทุกหลักสูตร 

ไดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี หรือมีผลการดำเนินการจัดการ 

ความรูตามแผนการจัดการความรูของ คณะศึกษาศาสตร  

    เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2559  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัดโครงการ EDU MSU KM DAY 

2016  ณ หองเรียน 3404 อาคารวิทยพัฒนา  โดยมี 

ผศ.ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

เปนประธานกลาวเปดงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปนเวทีแลก 

เปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร ใหไดถายทอด “เคล็ดลับ” ที่ไดจาก 

การเรียนรู การวิจัย การผลิตบัณฑิต และการพัฒนางานจาก 

ประสบการณจริงของบุคคล อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประสบการณจริงของบุคคล อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเขา 

รวมโครงการและองคกร 
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    เมื่อวันที่  16 กันยายน 2559  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันศึกษาศาสตร ประจำป 

2559 และจัดประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “Education 4.0 

: ครูกับการปฏิรูปการเรียนรู” ณ หองประชุมชั้น 3                

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี 

ศ.ดร.สัมพันธ  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                

เปนประธานกลาวเปดงาน พรอมมอบโลเกียรติยศ 

และเกียรติบัตรแกศิษยเกาดีเดนผูอุทิศตนดีเดน ตลอดจน และเกียรติบัตรแกศิษยเกาดีเดนผูอุทิศตนดีเดน ตลอดจน 

นิสิตผูสรางชื่อเสียง และสรางคุณประโยชนให 

แกคณะศึกษาศาสตร 

    เมื่อวันที่  27 - 30 กันยายน 2559  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดโครงการสัมนาบุคลากรสายสนับ 

สนุน ในหัวขอ "มองอนาคตศึกษาศาสตรกับการทำงานเชิงรุก 

สูความสำเร็จ (Proactive for success)" ณ หองประชุมชั้น 3 

อาคารวิทยพัฒนา และโรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ อ.ปากชอง 

จ.นครราชสีมา  โดยมี ผศ.ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร  คณบดี- 

คณะศึกษาศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน จากนั้นรับฟง 

บรรยายในหัวขอ " ขั้นตอนการขอตำแหนงที่สูงขั้น" จากวิทยากร บรรยายในหัวขอ " ขั้นตอนการขอตำแหนงที่สูงขั้น" จากวิทยากร 

นางฉันนา จันทรจำนง , "หลักการเขียนผลงานในการยื่นขอ 

กำหนดตำแหนงที่สูงขึ้น" จากวิทยากร นายอุทัย หามนตรี , 

"การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการที่ดี และเทคนิคการให 

บริการที่เกินกวาคำวา ประทับใจ" จากวิทยากร อ.ดร.นันทนา 

อุนเจริญ  , "เรียนรูแนวทางการทำวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนา 

ความรูวิชาชีพ" จากวิทยากร ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีออน , 

"การ"การเขียนผังขั้นตอนการทำงาน Flow chart" จากวิทยากร 

อ.ดร. ธนดล ภูสีฤทธิ์ และ อ.ชนยุตฏษ ชางเพชร 
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คณะผูจัดทำ

ที่ปรึกษา
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชรวิทย  จันทรศิริสิร   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  จุลสุวรรณ    รองคณบดีฝายบริหารและแผน

  อาจารย ดร.อารยา  ปยะกุล           รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค  โฉมยา      รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต

    อาจารย ดร.ธนดล  ภูสีฤทธิ์           รองคณบดีฝายศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ

  นางสาวประภารัตน  เคาสิม           หัวหนาสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร

สนับสนุนขอมูล
  บุคลากรสายวิชาการทุกทาน

  บุคลากรสายสนับสนุนทุกทาน

  นิสิต และศิษยเกา คณะศึกษาศาสตรทุกทาน

ผูจัดทำ
    นางสาวทิฆัมพร  ปสสาโก            นักวิเคราะหนโยบายและแผน

  นางสาวภัทราภรณ   ชาวนคร           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบ

  นายจอมพล รัตนา                นักวิชาการคอมพิวเตอร

ภาพประกอบ
  นายสมร  เหล็กกลา               เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ขอขอบคุณ
    บุคลากร และนิสิต คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


