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ส่วนที่  1 
ทิศทางการด าเนินงานตามนโยบายปีงบประมาณ 2559 

 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล   

 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่                
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ                 
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม              
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์                   
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
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 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง  
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล                   
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  1. ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ 
มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง  
  2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ให้เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มี คุณค่า สามารถ
ดึงดูดคนเก่งคนดี มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู ดังนี้  
   2.1 พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับระบบการผลิต คัดสรร 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ให้สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู  ให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เน้น
ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู วางแผนผลิต พัฒนา และใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกับความต้องการ จัดระบบให้ผู้ส าเร็จสาขาอ่ืนมาเป็นครู โดยศึกษาวิชาครูเพ่ิมเติม ส่งเสริมให้
สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน มาสอน พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงการสอนกับประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
   2.2 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบและเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เร่งจัดตั้งกองทุนพัฒนาและกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู คณาจารย์ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูประจ าการที่สอนไม่ตรง
วิชาเอก มีระบบและมาตรการจูงใจให้ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาคณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรด้านอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สามารถสอน วิจัย พัฒนา
นวัตกรรม 
   2.3 การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยคืนครูให้กับผู้เรียน ลดภาระงานอื่นที่ไม่
จ าเป็น และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอ ปรับปรุงเกณฑ์ก าหนดอัตราครู โดยพิจารณาจากภาระงานที่
ชดัเจน และจัดให้มีจ านวนครูพอเพียงตามเกณฑ์ และมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน แยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐานะของ
ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาออกจากกัน 
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  3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิตและมีคณุภาพ โดย พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืนส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 
  4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  เน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดย กระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
และสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากข้ึน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมขน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษามากข้ึน
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ปรับระบบการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ โดยเน้น demand 
side วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและจัดระบบบริหารจัดการรองรับการยุบ เลิกควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 ปรัชญา : ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูน  ปณฺฑิโต ชีเว) 

 วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ สร้างผลงานการวิจัยที่มี
คุณภาพสามารถน าสู่การปฏิบัติได้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
 
 ค่านิยมองค์กร : “ท างานเป็นทีม บริการด้วยใจ โปร่งใสตรวจสอบได้ ตอบสนองพันธกิจองค์กรมืออาชีพ” 
(TEAM Professional) 

 พันธกิจ :  
  1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน 
  4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
  5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการบริหารทุกภาคส่วน และ
สามารถตรวจสอบได้ 

 ยุทธศาสตร์ : เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
อุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  1. การขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. การให้บริการวิชาการกับประชาคมทุกระดับและชุมชน 
  4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน 
  5.  การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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ส่วนที่  2  ข้อมลูทั่วไป 
ข้อมูลพื้นฐาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   
ปรัชญา  

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth) 
 

วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ 

 
พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ด าเนินการวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมองค์กร 
 EDU MSU 
 E – Ethical Mind  จิตแห่งจริยธรรม (มีจิตและพฤติกรรมในการท างานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
    แห่งวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์) 
 D – Dedication  การอุทิศตน (เสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนาคณะ และชุมชน) 
 U – Universality  ความเป็นสากล (มีความคิด ความเชื่อ และคุณลักษณะแห่งความเป็นสากล 
    มีความเข้าใจในความหลากหลายของบุคคล วัฒนธรรม และสังคม) 
 M – Mastery   ความรอบรู้ (ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นองค์กร 
    แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของคณะ) 
 S – Society Leader  การเป็นผู้น าทางความคิดเพ่ือพัฒนาสังคม (กล้าคิด กล้าแสดงออก เพ่ือน าคณะ 
    ให้เป็นองค์กรแห่งชุมชนและสังคม) 
 U – Unity   ความเป็นหนึ่งเดียว (รักและเคารพซึ่งกันและกัน ท างานเป็นทีม เพ่ือจุดมุ่งหมาย 
    เดียวกันในการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ) 
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ยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จงึก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม 
    มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพ่ือเสริมสร้างความ 
    เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ใน 

   ระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และ 
    ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา 
    องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะตาม 
    หลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ 
    ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 
นานาชาติ  

2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการด้าน 
การศึกษา และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
เป้าประสงค์ : 

 1. คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าท่ี 
เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับประเทศและ
นานาชาติ 
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2. คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชน เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความ 
ทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

3. คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนา 
ประเทศ 

4. คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

5. คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารบุคลากร และวางระบบบริหารจัดการอย่างมี 
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  6. คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
  7. คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
                                                   โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ภาควิชาจิตวิทยา 
การศึกษาและการ

แนะแนว 

ภาควิชาการ
บริหาร

การศึกษา 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

ภาควิชาวิจัย
และพัฒนา
การศึกษา 

ภาควิชา
หลักสตูรและ

การสอน 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและ

การกีฬา 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร ์
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คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

โครงสร้างการบริหาร 
 

  

 

 

     

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

   

 

   

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 

 

   จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 
จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม
ทั้งหมด อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ 

1 การบริหารการศึกษา 2 1 2 1 4 - - 2 - - 12 
2 หลักสูตรและการสอน 1 2 1 16 4 2 1 - 2 1 30 
3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - 1 - 7 1 - - - 2 2 13 
4 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - 1 9 1 - - 1 2 - 14 
5 วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 2 2 3 2 - - - 2 - 11 
6 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 1 - 2 6 - - - - 1 1 11 
 รวม 4 6 8 42 12 2 1 3 9 4 91 

*ข้อมูล ณ วันที่  12  พฤศจิกายน  2558 

 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและแผน 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ ์

 

รองคณบดีฝ่าย 
บัณฑิตศึกษาและวจิัย 

 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 

 

หัวหน้าภาควิชาการ
บริหารการศึกษา 

 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

 

หัวหน้าภาควิชาวจิัย
และพัฒนาการศึกษา 

 

หัวหน้าภาควิชา 
หลักสูตรและการสอน 

 

หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

สุขภาพและการกีฬา 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร                             
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย 
พัฒนานิสิต                                                                        

รองคณบดีฝ่ายศิษยเ์ก่า 

สมัพนัธแ์ละกิจการพิเศษ                                                                     

รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่า 
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ                                                                     

หัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ 

สุขภาพและการกีฬา 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 4 
พนักงานมหาวิทยาลัย 27 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 23 

รวม 55 

*ข้อมูล ณ วันที่  12  พฤศจิกายน  2558 
 
         
        ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 

ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
การปฏิบัติราชการ 2555 2556 2557 

คะแนนที่ได้ 3.4312 3.9619 4.3123 
คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 

  
  

               ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ.) 

ผลประเมิน ปีการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายใน 

2555 2556 2557 

คะแนนที่ได้ 4.5900 4.4800 3.6700 
คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 

 

              ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา สมศ. 
วงรอบท่ี 1 
(พ.ศ.2552) 

วงรอบท่ี 2 
(พ.ศ.2553) 

วงรอบท่ี 3 
(พ.ศ.2554) 

คะแนนที่ได้ 4.6500 4.6700 4.5800 
คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 
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หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2558 

 
ระดับปริญญาตรี 
 

สาขาวิชา จ านวนนิสิต 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี4 ปี 5 ปีอ่ืน รวมสาขาวิชา 

1. กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 56 33 25 28 30 - 172 
2. กศ.บ. การศึกษาพิเศษ - - - - 25 - 25 
3. กศ.บ. คณิตศาสตร์ 95 73 43 45 41 4 301 
4. วท.บ. จิตวิทยา 57 19 25 48 5 2 156 
5. กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

71 43 54 39 11 3 221 

6. กศ.บ. ภาษาไทย 89 72 97 94 40 - 392 
7. กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 102 20 38 32 33 - 225 
8. กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 61 40 33 42 46 - 222 
9. กศ.บ. สังคมศึกษา 84 79 38 44 45 1 291 
10. วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 147 96 79 54 12 24 412 

รวมชั้นปี 762 475 432 426 288 34 2,417 
 
 
 
 
 

ระดับปริญญาโท 

 

สาขาวิชา จ านวนนิสิต 
ปี 1 ปี 2 ปีอ่ืน รวมสาขาวิชา 

1. กศ.ม. การบริหารการศึกษา 95 127 251 473 
2. กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 39 30 99 168 
3. กศ.ม. การวัดผลการศึกษา - 3 18 21 
4. กศ.ม. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 22 41 71 134 
5. กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  11 13 24 
6. กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 9 33 69 111 
7. วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 14 8 20 42 
8. กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 18 - 26 
9. กศ.ม. การนิเทศการศึกษา - - - - 

รวมชั้นปี 187 271 541 999 
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ระดับปริญญาเอก 

 

สาขาวิชา จ านวนนิสิต 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปีอ่ืน รวมสาขาวิชา 

1. กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 11 18 18 49 96 
2. ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4 3 4 23 34 
3. ปร.ด. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 5 3 5 28 41 
4. ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 8 6 8 39 61 
5. ปร.ด. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - 7 4 9 20 
6. ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬา 

3 6 7 2 18 

7. กศ.ด.การนิเทศการศึกษา 10 10 - - 20 
รวมชั้นปี 41 53 46 150 290 
รวมทั้งสิ้น 3,706  คน 

*ข้อมูล ณ วันที่ 22  กันยายน  2558 

 

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

รายการ 
งบประมาณราย
จ่ายเงินแผ่นดิน 

งบประมาณ   
รายจ่ายเงินรายได้ 
(งบประมาณที่ต้ัง

ตอนต้นปี) 

* งบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้ 

(งบประมาณที่ปรับลด) 

รวมท้ังสิ้น 17,335,500 49,745,200 35,233,024 
1. งบบุคลากร 13,372,100 3,879,300 3,879,300 
   1.1 เงินเดือน  13,372,100 - - 
   1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว   - 3,879,300 3,879,300 
2. งบด าเนินงาน 1,178,400 18,590,000 7,789,200 
   2.1 ค่าตอบแทน - 10,500,200 4,100,290 
   2.2 ค่าใช้สอย - 4,839,900 2,523,445 
   2.3 ค่าวัสด ุ 1,178,400 2,769,900 969,465 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 480,000 196,000 
3. งบลงทุน 2,785,000 1,260,000 1,260,000 
   3.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,785,000 1,260,000 1,260,000 
4. งบเงินอุดหนุน   23,475,900 21,194,524 
   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 15,841,500 15,841,500 
        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลยั - 12,481,500 12,481,500 
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รายการ 
งบประมาณราย
จ่ายเงินแผ่นดิน 

งบประมาณ   
รายจ่ายเงินรายได้ 
(งบประมาณที่ต้ัง

ตอนต้นปี) 

* งบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้ 

(งบประมาณที่ปรับลด) 

        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ - 3,360,000 3,360,000 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน - 7,634,400 5,353,024 
5. งบรายจ่ายอื่น   2,540,000 1,110,000 
   5.1 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉนิหรือจ าเป็นเร่งด่วน - 2,200,000 770,000 
   5.2 รายจ่ายอื่นๆ - 340,000 340,000 

หมายเหตุ * เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้ภาควิชาและฝ่ายงานร้อยละ 35 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ตอนต้นปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  3 

โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2559 
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สรุปและเปรียบเทียบโครงการ ปีงบประมาณ 2558 และโครงการ  ปีงบประมาณ 2559                            
ของภาควิชาและฝ่ายงาน  

 
  ที่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน จ านวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

2558 2559 2558 2559 
1 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   4 6 142,600 78,950 
2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   9 12 300,245 201,610 
3 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  11 9 182,601 147,240 
4 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  15 3 416,500 143,990 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  9 22 473,200 963,440    
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  24 23 283,713 130,640 
7 งานบริหารและแผน 9 8 1,150,000 821,000 
8 งานวิจัย 5 5 2,750,000 641,500 
9 งานบัณฑิตศึกษา 3 1 2,305,000 20,000 
10 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 4 3 680,000 365,000 
11 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  9 8 485,000 79,250    
12 งานพัฒนานิสิต 11 11 640,000 230,000 
13 ศูนย์กิจการต่างประเทศ 6 6 100,000 740,000 
14 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  17 13 372,540 267,904  
15 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา - 7 - 522,500 

รวมทั้งสิ้น 136 137 10,281,399 5,353,024 
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สรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยแยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ที ่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน ยุทธฯ 
1 

ยุทธฯ 
2 

ยุทธฯ 
3 

ยุทธฯ 
4 

ยุทธฯ 
5 

ยุทธฯ 
6 

ยุทธฯ 
7 

รวม 

1 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  4 2 - - - - - 6 
2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 12 - - - - - - 12 
3 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 7 2 - - - - - 9 
4 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 3 - - - - - - 3 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 21 - 1 - - - - 22 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 18 - 4 1 - - - 23 
7 ฝ่ายบริหารและแผน 1 - 2 - 5 - - 8 

8 งานวิจัย - 4 1 - - - - 5 
9 งานบัณฑิตศึกษา - 1 - - - - - 1 
10 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 1 - - - 2 - - 3 
11 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 1 - - 4 - 2 1 8 
12 งานพัฒนานิสิต 11 - - - - - - 11 
13 ศูนย์กิจการต่างประเทศ 3 1 - - - 2 - 6 
14 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  10 - 2 1 - - - 13 
15 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรม

ทางการศึกษา 
- 3 4 - - - - 7 

 รวมทั้งสิ้น 92 13 14 6 7 4 1 137 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่  
ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 การเสนอหัวข้อ
วิทยานพินธน์ิสิต 
ภาควิชาวจิัยและ
พัฒนาการศึกษา 
 

1. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเสนอหัวข้อเรื่องที่
น่าสนใจจะท าวิทยานพินธ์ 
2. เพื่อให้นิสิตได้รับฟังข้อคิดจากอาจารย์ใน
ภาควิชาและเพื่อนนสิิตเก่ียวกับ
วิธีด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

มิถุนายน -
กรกฎาคม 

2559 
 

30,000 1. จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการสัมมนา และ
ยานพาหนะส าหรับการ
เดินทาง 
2. นิสิตภาควิชาวิจัย ฯ            
ที่เข้าร่วมโครงการ เสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธท์ี่ตนเอง
สนใจจะท าทลีะคน ทั้งนี้
นิสิตควรเตรียมเค้าโครง  
3  บท  ให้สมบูรณ์เท่าที่
จะท าได้  โดยส าเนาเปน็  
4 ชุด เพื่อมอบให้อาจารย์
ได้อ่านก่อนเสนอหัวข้อ
เร่ือง 
3. อาจารยป์ระจ าภาควิชา
วิจัยและพฒันาการศึกษา
เสนอแนะ  การปรบัปรุง
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ 
แนวทางการด าเนนิการ
เพื่อให้วิทยานิพนธ์มี
คุณภาพ 

ผศ.อรนุช                
ศรีสะอาด 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4.  นิสิตทุกคนเสนอชื่อ
หัวข้อเรื่อง พร้อมชื่อ
ประธานควบคุมต่อ
ภาควิชา และภาควชิาจะ
ประกาศรายชื่อประธาน
ควบคุมหลังวันสัมมนา
ประมาณ  2  สปัดาห์ 

 

 

 

 

2 วัดผล วิจัยสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยัใน
การศึกษา 
2. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสบการณ์
แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการวิจัย
วัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

มีนาคม - 
กุมภาพันธ์ 

2559 

20,000 เชิงปริมาณ  
1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
3. นิสิตสาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
4. บรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

ผศ.อรนุช          
ศรีสะอาด 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

เช่น การต่อยอดพัฒนา
เป็นหนังสือ ต ารา หรือ
งานวิจยั ขยายผลไปสู่การ
ปรับปรุงรายวิชา หรือการ
น าไปสู่การเปิดรายวชิา
ใหม่ 
2. มีประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบนั 
3. มีผลกระทบที่เกิดประ
โยชนและสราง คุณคา            
ตอชุมชนหรือสังคม 
4. ไดรับการยกยองระดับ
นานาชาติหรือนานาชาติ 

3 สัมมนาการผลิต
มหาบัณฑิต ภาควิชา
วิจัยและพฒันา
การศึกษา 

1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
หลักสูตรระหว่างอาจารย์กับมหาบัณฑติ 
2. เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
3. เป็นการพบปะระหว่างอาจารย์กับ
มหาบัณฑิต  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

สิงหาคม - 
กันยายน 2559 

8,000 มหาบัณฑิตร่วม ได้เข้าร่วม
พบปะกบัอาจารย์ ได้
แลกเปลี่ยนพูดคุย เสนอ
เก่ียวกับหลักสูตรและ
ต าแหน่งหน้าที่หรือ
บทบาทส าคัญทางสังคม 

ผศ.อรนุช                   
ศรีสะอาด 

4 โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ 
และหลักสูตรปรัชญา

1. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ และ
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
2. เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มกราคม -
พฤษภาคม  

2559 

5,000 1. คณาจารย์ได้เสนอ
แนวทางในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นิสิต หลักสูตรการศึกษา

ผศ.อรนุช                   
ศรีสะอาด 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชา 
วิจัยและพฒันา
การศึกษา 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

มหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
2. ได้แนวทางในการ
ปฏิบัติในการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร 
3. คณาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒไิด้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้           
ที่สามารถน าไปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียน
ต่อไป 

5 โครงการจัดกิจกรรม
ประมวลความรู้และ
ประเมินผลการเรียน
การสอน หลักสูตร
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาวิจยัและ
ประเมินผลการศึกษา  
 

1. เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนการเรียนที่ผา่นมา 
และน าเสนอความรู้ ประสบการณ์               
ความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการเรียน             
การสอน  
2. เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับอาจารย์  และเพื่อนนิสิต 
3. เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนรู้และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหัวข้อการท า
วิทยานพินธ์ของตนเองต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมษายน 2559 10,000 เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
17 คน ประกอบดว้ย 
- คณาจารย์ประจ า
สาขาวชิาจ านวน 9 คน  
- นิสิตสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา             
รุ่น 3  จ านวน 4 คน 
- นิสิตสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา            
รุ่น 4  จ านวน 9 คน 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

- นิสิตสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา              
รุ่น 5  จ านวน 7 คน 
-นิสิตสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา              
รุ่น 6  จ านวน 3 คน 
-นิสิตสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา          
รุ่น 7  จ านวน 5 คน 
-นิสิตสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา             
รุ่น 8  จ านวน 3 คน  
เชิงคุณภาพ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการจัด
การศึกษา การวิจัย 

6 โครงการเสริม
หลักสูตรการเรียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการนิสิต หลักสูตร
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นผู้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและเปน็ผูน้ าด้านการ
วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ม.ค.  2559 
ถึง   

พ.ค.  2559 

5,950 เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
17 คน ประกอบด้วย  
- คณาจารย์ประจ า
สาขาวชิา จ านวน 10 คน 
- นิสิตสาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา รุ่น 
8 จ านวน 3 คน 

ผศ.ทรงศักดิ์               
ภูสีอ่อน 



21 
 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ 
1. นิสิตได้รับประสบการณ์
ทางวชิาการทีส่่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวชิาการ
และเป็นผู้น าด้านการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการจัด
การศึกษา การวิจัย 

รวมงบประมาณ 78,950   (เจด็หมื่นแปดพันเกา้ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
1 กิจกรรมส่งเสริม   

วิชาการและกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
(MOU) 

1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันภายในและนอกประเทศ 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และนิสติภาควิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพและการ
กีฬา 
3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการและแลกเปลี่ยน
ความรู้ การเรียนการสอน ทางดา้น
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 
2558 - 
กันยายน 
2559 

20,000 1.ได้เครือข่ายทางวิชาการ
และ ได้สร้างความสัมพนัธ์
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ความคิดเห็นในการพัฒนา
หน่วยงานระหว่าง
มหาวิทยาลยัภายในและ
ภายนอกประเทศ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการและมีความ พงึ
พอใจ  ไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 80 

อ.วรรณพร 
ส าราญพฒัน ์
/ภาควิชาฯ 

2 กิจกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาความเปน็เลิศ
ทางวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการ
กีฬา 

1. เพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
2. เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาดา้นความรู้และการ
วิจัยแก่นิสิตปริญญาตรี  โท  และเอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 
2558 - 
กันยายน 
2559 

18,000 1. นิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา  ชั้น
ปีที่ 1 - 4 จ านวน 380 คน   
นิสิตปริญญาโท  ปริญญา
เอก  และคณาจารย์ เกิด
การพัฒนางานวิจัย  
ศูนย์วิจัยเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

อ.วรรณพร   
ส าราญพฒัน ์
/ภาควิชาฯ  
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการและมีความ            
พึงพอใจ  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า           
ชาววิทย์ฯ กีฬา 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทัง้ทางด้านวชิาการ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆระหว่าง
คณาจารย์นสิิตที่ยงัศึกษาอยู่และนิสิตที่จบ
การศึกษาไปแล้ว 
2. เพื่อส ารวจอัตราการมีงานท าและศึกษาต่อ
ของบัณฑิต 
3. เพื่อจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า 
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาควชิา 
และศิษย์เก่า ศิษย์ปจัจุบนั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มีนาคม  
2559 

10,010 1. ศิษย์เก่าทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและโท            
60 คน 
2. คณาจารย์ในภาควชิาฯ 
10 คน 
3. นิสิตปัจจบุันทัง้ในระดบั
ปริญญาตรีและปริญญาโท 
50 คน 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการและมี
ความพึงพอใจ  ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

1. รศ.ศิริศักดิ์   
จันฤาไชย 
2. อ.ธนารัตน์              
ศรีผ่องงาม  
/ภาควิชาฯ 

4 กิจกรรมเครือข่าย 
วิทย์ฯ กีฬาสัมพันธ ์

1. เพื่อสร้างภาวะผู้น าให้กับนิสติ 
2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหวา่งนสิิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ  
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อสาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิชาวทิยาศาสตร์
การออกก าลังกาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

เมษายน  
2559 

15,000 1. นิสิตมีภาวการณ์เปน็
ผู้น าเชื่อมความสัมพนัธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์การ
กีฬาทั่วประเทศ 
2. นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อ
สาขาวชิาชีพ 
3. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการและมีความพงึ

อ.อนุรักษ์ปภพ            
มีตน 
/ภาควิชาฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

พอใจ  ไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 80 

5 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและศึกษาดูงาน
ก่อนฝึกงาน 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาให้กับนิสิต 
2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหนา้ที่และเกิด
ความรูเ้รือ่งการเป็นผู้น าในการออกก าลังกาย
ได้อย่างถูกต้อง  
3. เพื่อสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพของ
การเป็นผู้น าในการออกก าลังกาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

กรกฎาคม -
กันยายน 
2559 

8,000 นิสิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การกีฬา  ชั้นปีที่  4  
จ านวน  120 คน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

1. อ.ดวงไกร 
ทวีสุข  
2. อ.อาภรณ์   
โพธิ์ภา 
/ภาควิชาฯ 

6 กิจกรรมสานสัมพันธ์
น้อง พี่ และอบรม
พัฒนาจิต วิทย์ฯกีฬา 

1. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้องเกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ 
2. เพื่อให้นิสิตเกิดความรัก และภาคภูมิใจใน
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3. เพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อ
กันไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม - 
กันยายน 
2559 

5,000 1. นิสิตได้สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เกิด
ความรักและภาคภูมิใจและ
เกิดประเพณีอันดีงามใน
วิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

อ.อนุรักษ์ปภพ    
มีตน  
/ภาควิชาฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. เพื่อปลูกฝังความรักและเคารพใน
พระพุทธศาสนา และเปน็การท านุบ ารุงศาสนา 

2. จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการและมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

7 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา 
บูชาอาจารย์ใหญ่ และ
กีฬาสีภาควชิาฯ 

1. เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีคณุธรรมและ
จริยธรรม เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณท์ั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
2. เพื่อปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างอาจารย์และ
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬาทุกชั้นปี 
3. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดี บุคลิกภาพที่
เหมาะสม และสรา้งแรงจูงใจต่อสาขาวชิาชีพ 
4. เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมและดีงามในสาขา
วิชาชีพแก่นิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน  
2559 

15,000 1. จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

อ.อนุรักษ์ปภพ         
มีตน  
/ภาควิชาฯ 

8 กิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายการวิจัย
ระดับชาติและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดบั
บัณฑิต 

1. เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้มปีระสบการณ์
ทางวชิาการในการน าเสนองานวิจัยระดับ
นานาชาติ                                                           
2. เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยน
แนวคิดที่เป็นประโยชนต์่อการศึกษาวิจัยใน
ระดับสากล 
3. เพื่อด าเนินการตามบนัทึกข้อตกลงทาง
วิชาการ (MOU) และขยายเครือข่ายบันทึก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 
2558 

20,000 1. นิสิตระดับปริญญาโท  
เอก  และอาจารย์ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
การกีฬา  จ านวน 13  คน 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  
90 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.ชัยรัตน์                
ชูสกุล 
/ภาควิชาฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ 
4. เพื่อให้เป็นการกระตุ้นและเตรียมความใน
การท าศึกษาและวิจัยของอาจารย์และนิสิตใน
ระดับนานาชาต ิ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ            
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากมาตรวัด 5 
ระดับ 

9 กิจกรรมสัมมนา
น าเสนอหัวข้อและ
ปฏิบัติการการวิจัยของ
บุคลากรและนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อสรุปงาน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
ภาควิชาฯ ได้จัดท าขึ้นในปีการศึกษา 2558 -
2559 
2. เพื่อจัดท าแผนการด าเนนิงานตามกลยทุธ์
ของภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2560  
3. การเขียนบทความวิจัยซึ่งเปน็ส่วนส าคัญที่
แสดงถึงประโยชน์รวมทั้งผลกระทบของ
งานวิจยัที่มีต่อประเทศและสังคม 
4. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์        
ภาควิชา ฯ และ วิทยากรรวมทัง้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาทางการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงิหาคม - 
กันยายน 
2559 

20,000 1. ได้แผนการด าเนินงาน 
ปี 2560  
2. อาจารย์  นิสิตปริญญา
โท เอก และเจ้าหน้าที่มี
ทักษะในการท าวิจัย
ตลอดจนสามารถพัฒนา
งานวิจยัได ้
3.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการและมีความพงึ
พอใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. อ.อาภรณ์   
โพธิ์ภา   
2.อ.ณภัสวรรณ 
ธนาพงษ์อนันท ์        
3. อ.ธนารัตน์                           
ศรีผ่องงาม 
 

10 กิจกรรมทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของหลักสูตร  
จ านวน  4  หลักสูตร 

1. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนใน             
แต่ละรายวชิาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ
กีฬา  
2. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนในแต่
ละรายวชิาของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) สาขาวชิาพลศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2558 - 
กันยายน 
2559 

3,000 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแตล่ะ
รายวิชาของหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี  โท และเอก  
ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์  ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 25  จ านวน  
4  หลักสูตร  

อ.ธนารัตน์   
ศรีผ่องงาม 
/ภาควิชาฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนในแต่
ละรายวชิาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬาการกีฬา 
4. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนในแต่
ละรายวชิาของหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬาการกีฬา 

 
 
 

11 กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (KM) 

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการ
ความรู ้(KM) ในประเด็นการพัฒนาการเรียน  
การสอน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
ประสบการณ์ตรงและทักษะ  ตลอดจนเพื่อน า
ความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางปฏบิตัิที่ดี และมี
แนวทางแกไ้ขปัญหา ทีส่ามารถน ามาใช้ใน  
การปฏิบัติงานจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 
2558 - 
กันยายน 
2559 

2,000 1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ประสบการณ์
ตรงและทักษะ  ตลอดจน
เพื่อน าความรู้ที่ได้มาเปน็
แนวทางปฏิบัตทิี่ดี และมี
แนวทางแกไ้ขปัญหา ที่
สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการและมีความ            
พึงพอใจ  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

อ.ธนารัตน์   
ศรีผ่องงาม 
/ภาควิชาฯ 

รวมงบประมาณ 136,010     (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่  
ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) 
1  1. เพื่อให้อาจารย์นิเทศได้มีบทบาทใกลช้ิดนสิิต

ในการให้ค าปรึกษา  แนะน า และให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติการ 
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ            
ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มกราคม - 
เมษายน 
2559 

65,600 นิสิตสาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬา  
ชั้นปทีี่  4  จ านวน  
60  คน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

อ.ดวงไกร             
ทวีสุข  
/ภาควิชาฯ 

รวมงบประมาณ 65,600    (หกหมื่นห้าพันหกรอ้ยบาทถ้วน) 
รวมทั้งสิ้น 201,610   (สองแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2559 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิต  สาขาวชิาจิตวิทยา 
1.1  โครงการศึกษาดูงานใน
หน่วยงานด้านจิตวิทยา 

 
    
1.2  โครงการจัดการความรู้
และการประกันคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศจิตวทิยา 
 
1.3  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวชิาชีพจิตวิทยา 

 
 
-  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
การบริการทางจิตวิทยาโดยตรงจาก
ผู้ปฏิบัตงิานในหน่วยงานด้านจติวิทยา 
 
-  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการความรู้และการประกัน
คุณภาพ 
 
-  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนาทักษะทางวชิาชพีจิตวิทยา 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
 

 
 

กุมภาพันธ์ – 
เมษายน 
2559 

 
มีนาคม –
เมษายน 
2559 

 
กุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 

2559 

 
 

25,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

31,120 
 

-  ผลการประเมิน 
โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ภาควชิา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิต  ระดบับัณฑิตศึกษา  
สาขาวชิาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
 

-  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการ
ท าวิทยานิพนธ์และการเขียนบทความ
วิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
 
 
 
 

ตุลาคม  
2558   

10,000 -  ผลการประเมิน 
โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 
 

คณาจารย์ภาควชิา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

รวมงบประมาณ 71,120    (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2559 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนสิิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบ์ัณฑิต 
สาขาวชิาจิตวิทยา 
   1.1  โครงการนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา  2558 
   1.2  โครงการสัมมนา 
หลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นิสิต  หลักสตูร
วิทยาศาสตรบ์ัณฑิต   
สาขาวชิาจิตวิทยา   
ประจ าปีการศึกษา  2558 
   1.3  โครงการสัมมนา 
เพื่อเตรียมความพร้อม 
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา  ประจ าปี
การศึกษา  2559 
 

 
 
 
 
-  เพื่อให้อาจารย์ได้มีการติดตามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนสิิต 
 
 
-  เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่  4  เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์จาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
ที่แตกต่างกัน 
 
 
- เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางในการปฏิบตัิตนในขณะ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พฤศจิกายน 
2558 – 

มีนาคม 2559 
 
 

กุมภาพันธ์ 
2559 

 
 
 
 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

2559 
 
 
 

 
 
 
 

24,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

5,500 
 
 
 
 
 
 

-  ผลการประเมิน 
โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 

คณาจารย์ภาควชิา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
1.4  โครงการนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา  ประจ าปี
การศึกษา  2559 
 

-เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบถึงปญัหาและ
อุปสรรคในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  ชัน้ปีที่  4 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พฤษภาคม – 
กันยายน 
2559 

 
23,620 

 

2. โครงการนิเทศการฝึกงาน
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

-  เพื่อสร้างความสัมพนัธภาพระหว่าง
มหาวิทยาลยัและหน่วยงานทีน่สิิตฝึกงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มกราคม – 
มีนาคม 
2559 

18,000  คณาจารย์ภาควชิา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

รวมงบประมาณ 76,120    (เจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
รวมทั้งสิ้น 147,240   (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 



32 
 

 

 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2559 
  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต  
ภาควิชาหลักสตูรและ
การสอน 
 

1. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดของหลักสูตรได้
หรือไม่  
2. เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ และ
ความสามารถของผู้เรียนว่าเกิดการเรียนรู้
ได้สอดคล้องของเนื้อหาการ มีจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มกราคม  
2559  -  
มิถุนายน  

2559 

 

50,000 1. ผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณาจารย์ตา่งคณะ
ได้เสนอแนวทางใน
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนิสิตในหลักสูตร
ทั้ง 10 สาขาวชิา 
2. ได้แนวทางในการ
ปฏิบัติในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
หลักสูตร 
3. คณาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒไิด้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สามารถ
น าไปปรบัใช้ให้
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนต่อไป 

ภาควิชาหลักสตูร
และการสอน 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการกลยุทธ์การ
พัฒนาหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพดว้ยการ
จัดการความรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะเก่ียวกับ
การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาการปฏบิัติงานและการประกัน
คุณภาพภายในภาควิชาฯ 
2. เพื่อสร้าง แสวงหา และจัดเก็บองค์
ความรู้และประสบการณ์ของบคุลากรให้
เป็นระบบ  
3. เพื่อการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่
ปฏิบัติจริง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 19 
พฤศจิกายน 

2558 
 

3,442 อาจารย์ และบุคลากร
ภาควิชาหลักสตูรและ
การสอน และ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรของ
ภาควิชาฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม   จ านวน   
30  คน 

ภาควิชาหลักสตูร
และการสอน 

3 โครงการพัฒนานสิิต
ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และ 
ปริญญาเอก หน่วยงาน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
(จ านวน  9  สาขาวิชา) 

1. เพื่อให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน ได้รับระสบการณ์ตรงในการปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอนมีความสมัครสมานสามัคคี  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ตุลาคม 
2558 – 
สิงหาคม 
2559 

 

90,548 1. เพื่อให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาควชิา
หลักสูตรและการสอน 
ได้รับประสบการณ์ตรง
ในกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาควชิา
หลักสูตรและการสอน มี
ความสมัครสมาน 
สามัคคี  

ภาควิชาหลักสตูร
และการสอน 

รวมงบประมาณ 143,990    (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ  2559   
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระดับปรญิญาโท   

1 โครงการศึกษาดูงานใน
ประเทศส าหรับนิสิต
ปริญญาโท  สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการ ประสบการณ์กับหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จในการบริหาร
จัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และการพัฒนาคุณภาพนิสิต
ที่ศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษาให้เป็นไปตามแนว
ทางการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษ
ใหม่ และเป็นไปตามมาตรฐาน  TQF 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสติและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 2558  
- 

กันยายน 
2559 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

2 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการทิศทางและ
แนวโน้มการบริหารและ
พัฒนาการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจทิศทางและ
แนวโน้มการวิจัยทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 2558 
- 

 กันยายน 
2559 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและก าหนดหัวข้อการวิจัยได้
อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้นิสิตสามารถน าเสนอ
ภาพรวมทางความคิดในประเด็นที่จะ
ท าวิจัย 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ           
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การเตรียม
ความพร้อมและแนะน า
การเรียนส าหรับนสิิต
ใหม่  

   1. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรฯ อันจะน าไปสู่
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 

2 2. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่รุ่น
ปัจจุบนั 

   3. เพื่อให้นิสิตได้สร้างความสมัพันธ์
อันดีระหว่างน้องพี่  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 
2559 

25,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

4 โครงการการ
ประชุมสัมมนา 
“ก ากับติดตามการจัด
การศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวชิา

1. เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
ก ากับติดตามการจัดการศึกษา
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและการศกึษา
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อจัดท าแผนและแนวทางการ
ก ากับคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธันวาคม 
2558 

15,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา ประจ าปี  
2558” 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

5 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการตั้งชื่อ
เร่ืองและการเขียน                    
เค้าโครงการวิจัย และ
พัฒนาทางการบริหาร
การศึกษา รุ่น พ.28 

1. เพื่อให้นิสิตได้สามารถก าหนด
ประเด็นปัญหาและหัวข้อเร่ืองในการ
ท าวิทยานิพนธ์ได ้
2. เพื่อให้นิสิตได้สามารถเขียนเค้า
โครงวิทยานิพนธไ์ด ้
3. เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจขั้นตอนการท า
วิทยานพินธ์ที่ถูกต้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 2558 
- 

 กันยายน 
2559 

25,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

6 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสรา้ง
เครื่องมือและการเขียน
รายงานการวิจัยและ
พัฒนาทางการบริหาร
การศึกษา นิสิต
สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา รุ่น พ.27 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัยได ้
2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ขัน้ตอนการท าวิจยั และสามารถเขียน
รายงานการท าวทิยานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธันวาคม 
2558 

55,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
3. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนารายงานการ
ท าวิทยานิพนธ์และน าไปพัฒนาเป็น
งานวิจยัให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

7 โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ หลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
และหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวชิา 
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

 1. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิต์าม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

  2. เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

  3. เพื่อให้ระบบกลไกการด าเนนิการ
ของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน  TQF 

  4. เพื่อให้คณาจารย์สามารถน าผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไปปรบัใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม  
2558 - 

 กันยายน 
2559 

6,440 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผลการประเมินหลักสูตร 
3. เล่มรายงานโครงการ 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

8 โครงการบริหารสัมพันธ ์
แห่งประเทศไทย 

1. เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคคล
ทั่วไป ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม  
2558 - 

20,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนลุ่มเปา้หมายทั้งหมด 

หัวหน้าภาควิชา 
การบริหาร
การศึกษา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อสิ่งเสริมความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และการพัฒนาคุณภาพนิสิต
ที่ศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาให้เป็นไป
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษใหม่ และเป็นไปตาม
มาตรฐาน TQF 
 3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและ
สัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิต 
คณาจารย์ ทั้งภายในและนอกสถาบัน 

 กันยายน 
2559 

 

2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กับนิสิตสถาบนัอ่ืน 

9 โครงการอาเซียนคลาส
รูม 

1. เพื่อสนับสนนุค่าครองชีพให้แก่
นิสิตห้องเรียนอาเซียน ภาควชิาการ
บริหารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม 2558 
– กันยายน 

2559 

500,000 1. นิสิตห้องเรียนอาเซียนได้รับ
เงินเดือนค่าครองชีพครบทุก
เดือน 

ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา 
 
 

ระดับปรญิญาเอก 
10 โครงการสัมมนาทาง

วิชาการ “การน าเสนอ 
เค้าโครงการวิจัยและ
พัฒนาทางการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา”  

1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท า
วิทยานพินธ ์ ในบริบทของการศึกษา
ระดับดุษฎีบณัฑิต 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้การบริหารและ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

29 - 30 
ตุลาคม 
2558 

20,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.โกวัฒน ์
เทศบุตร   
และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 



39 
 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 พัฒนาการศึกษาตามบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรูแ้ละ
ประสบการณ์ท าให้ได้เค้า
โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

11 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การเขียน
บทความการวิจยัเพื่อ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ
นานาชาต ิ

1. เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ความเข้าใจใน
การเขียนบทความวิจยั และการ
พิจารณาคุณภาพบทความวิจัยจาก
นักวิชาการที่เชี่ยวชาญ 
2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ
ในการเขียนบทความวิจัย เพื่อน าลง
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 

2559 

20,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

อ.โกวัฒน ์
เทศบุตร  
และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
 

12 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “ทิศทางและ
แนวโน้มของการวิจัย
ทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21”  

1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจทิศทางและ
แนวโน้มการวิจัยทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและก าหนดหัวข้อการวิจัยได้
อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้นิสิตสามารถน าเสนอ
ภาพรวมทางความคิดในประเด็นที่จะ
ท าวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มีนาคม  2559 25,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

อ.โกวัฒน ์
เทศบุตร  และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
13 โครงการการประชุม 

สัมมนา “การวางแผน
จัดการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี 2559” 

1. เพื่อวางแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อระดมความคิดร่วมกันจัดท า
ประมวลรายวิชาหลักสูตร 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

กรกฎาคม 
2559 

27,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.โกวัฒน ์
เทศบุตร  และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

14 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การเตรียม
ความพร้อมและแนะน า
การเรียนส าหรับนสิิต
หลักสูตร กศ.ด. รุ่น 13”    

1. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรฯ อันจะน าไปสู่
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ 
3. เพื่อให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างน้องพีส่าขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

กรกฎาคม 
2559 

25,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถาบนัอ่ืน 

อ.โกวัฒน ์
เทศบุตร 
และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

15 โครงการศึกษาดูงานใน
ประเทศด้านการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการ ประสบการณ์กับหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จในการบริหาร
จัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มีนาคม -
มิถุนายน 
2559 

20,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.โกวัฒน ์
เทศบุตร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และการพัฒนาคุณภาพนิสิต
ที่ศึกษาในสาขาวชิาให้เป็นไปตามแนว
ทางการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษ
ใหม่ และเป็นไปตามมาตรฐาน  TQF 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสติและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลยั 

2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถาบนัอ่ืน 

16 โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานพินธ์ของนสิิต 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับขั้นตอนรูปแบบการเขียน
รายงานการท าวจิัย 
2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ
ในการเขียนรายงานการวิจัยไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท าวิทยานิพนธ์และร่วมวางแผนใน
การท าวิทยานิพนธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มิถุนายน 
2559 

20,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นิสิตสถาบนัอ่ืน 

อ.โกวัฒน ์
เทศบุตร         
และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
17 การประชุมวชิาการเร่ือง 

การเปลี่ยนแปลงการ
นิเทศการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนมีทักษะการ
พัฒนาการเรียนรู้ใน
อนาคต 

1. เพื่อสร้างความตระหนัก ให้
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน  รวม 7 คนและนิสิต
ปริญญาเอก สาขาวชิาการนิเทศ
การศึกษาทั้ง 2 รุ่น รวม 20 คน 
เก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศสู่ความ

ยุทธศาสตร์ที ่1 1. ประชุม 
วิชาการ เปิด
ส านักงาน 
กศ.ด.
สาขาวชิาการ
นิเทศ

13,700 
 

1. มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงการนิเทศ
การศึกษาส าหรับผู้เรียนมทีักษะ
การพัฒนาการเรียนรู้ในอนาคต 
จ านวน 35 คน  

รศ.ฉลาด               
จันทรสมบตั ิ 
และคณะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
เป็นเลิศ การเขียนรายงานการวจิัย
และการเขียนบทความวิชาการ 
ตีพิมพ์ลงในวารสารระดบันานาชาติ 
ทั้ง ISI และ Scopus 
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย เงื่อนไข
ความส าเร็จการเขียนการนิเทศ
การศึกษา งบประมาณสนบัสนนุการ
วิจัย ปี พ.ศ. 2559 และการตีพิมพ์
ผลงานลงในวารสารระดบัชาติ ระดับ
นานาชาต ิ
3. เพื่อเปิดส านักงานการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวชิาการนิเทศการศึกษา 
ส านักงานวารสารการนิเทศการศึกษา
และเปิดคลนิิกหน่วยวิจัยและพฒันา
ความเข้มแข็งของชุมชนและการ
จัดการความรู ้

การศึกษาและ
ส านักงาน
วารสารการ
นิเทศและ
พัฒนา
การศึกษาใน 
วันที ่20 
กันยายน 
2558 
2. วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
และสนทนา
กลุ่ม สพป./
สพม. 
พัฒนาการ
นิเทศได้ดีเยี่ยม 
เชื่อมโยงถึง
ระดับกลุ่ม
โรงเรียนและ
โรงเรียนที่เป็น
เลิศ วันที่ 16 - 
18 ตุลาคม 
2558 

2. มีการสรุปผลการจัดประชุม
วิชาการเปน็เอกสารรูปเล่ม ตาม
หลักวิชาการ 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
ประชุมวชิาการ 
4. นิสิตระดับปริญญาเอก  
สาขาวชิาการนิเทศการศึกษา 
ออกปฏิบัติการภาคสนามตาม
แผนงานที่วางไว ้
5. นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ใน
รายวิชา 0501 906 การพัฒนา 
การนิเทศสู่ความเปน็เลิศ และ 
0501 906 สัมมนาคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
18 การพัฒนาการเรียนรู้

ด้านการนิเทศการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 โดย
การศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการสอนและ
การนิเทศ ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
และหลักสูตรการนิเทศ
และการสอนของ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีทักษะ
ทางปญัญา วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และสร้างภาคีแห่งความร่วมมือ
ระหว่างสถานบนัอุดมศึกษา และ
สาขาวชิาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน 
2. คณาจารย์มีจิตส านึกที่ดีต่อ
สาขาวชิาการนิเทศการศึกษา และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 6 พฤติกรรม
หลัก/ทักษะการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 1 - 28 
กุมภาพันธ ์

2559 
 

30,000 1. คณาจารย์ผู้รับผดิชอบและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานทักษะการ
เรียนรู้ อย่างน้อย ร้อยละ 80 
2. สร้างภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาวิชาการของสาขาวิชา/
ภาควิชา เชน่ การตีพิมพ์
บทความวชิาการ ลงในวารสาร
การนิเทศและพัฒนาการศึกษา 

รศ.นารีรัตน์          
รักวิจิตรกุล 
และคณะ 

19 การทวนสอบ หลักสตูร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการนิเทศ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การเรียนรู้ของนิสิตตาม Curriculum 
Mapping มคอ. 2, มคอ. 3 มคอ. 5 
และ มคอ.7 ระดับหลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวชิาการ
นิเทศการศึกษา  
2. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร และนิสิต
มีส่วนร่วมเรียนรู้ในการพัฒนางานให้
ได้มาตรฐานทัง้ในส่วนของผู้เรียน 
อาจารย์ผู้สอน ผู้ใชบ้ัณฑิต และการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

4 - 15 
มกราคม 
2559 

5,000 ทวนสอบในรายวชิา รวม 6 
รายวิชา ได้แก ่ 501 906 การ
พัฒนาการนิเทศสู่ความเป็นเลิศ 
501 908 สัมมนาคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ 
501 907 การพัฒนาภาวะผูน้ า
ทางวชิาการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการนิเทศการศึกษา 
501 902 การปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรม
การนิเทศ 501 905   การวิจัย

รศ.ฉลาด   
จันทรสมบตัิ          
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 และพัฒนาทางการนิเทศ

การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 
20 การบริหารจัดการให้มี

บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนหรือให้มี
กิจกรรมนิสิตช่วยงาน 
เป็นบางเวลา ใน
สาขาวชิาการนิเทศ
การศึกษา 

1. มีบุคลากรสนบัสนนุหรือนิสิตได้
เรียนด้วยการปฏิบัตชิ่วยงานสาร
บรรณ งานวชิาการ งานบัณฑิตศึกษา 
งานบริการวิชาการแก่สังคม 
2. มีวารสารการนิเทศและพฒันา
คุณภาพการศึกษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้บริการ 
3.มีหน่วยวิจัยและพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนและการจัดการ
ความรู้ให้บริการวิชาการ 
4. มีงานประกนัคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตรทั้งปริญญาเอกและ
ปริญญาโท สาขาวิชาการนิเทศ
การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

10 ตุลาคม 
2558 - 31
กรกฎาคม 

2559 

20,000 มีระบบ กลไก แผนงาน การ
ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ 
ปรับปรุงและพัฒนา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานอยู่ใน
ระดับดี ดังนี ้
1. งานสารบรรณ 
2. งานวิชาการ 
3. งานบัณฑิตศึกษา 
4. งานการเงิน 
5. งานวารสารการนิเทศและ
พัฒนาการศึกษา 
6. หน่วยวิจัยและพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนและการ
จัดการความรู้ 
7.งานประกนัคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร กศ.ด, กศ.ม. 
สาขาวชิาการนิเทศการศึกษา 

ผศ.พชรวิทย์ 
จันทร์ศิริสิร 
และคณะ 

21 การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เร่ืองการตั้ง
โจทย์ ค าถามการวิจัย 
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการ
นิเทศการศึกษาในการตั้งโจทยป์ัญหา
การวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
วิจัยและพฒันา การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คร้ังที่ 1 
ระหว่าง วันที่ 

1 - 15 
มีนาคม 2559 

20,000 1. นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 1-2 
เข้าร่วมประชุมสัมมนาและ
กิจกรรมอย่างน้อยคิดเป็นร้อย
ละ 80 

ผศ.กาญจน์                      
เรืองมนตรี              
และคณะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผลกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
ของนิสิตสาขาวิชาการ
นิเทศการศึกษา 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร 
2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติใช้พืน้ที่เปน็ฐานการวจิัยใน
ลักษณะชุดโครงการวิจัย 

คร้ังที่ 2 
ระหว่างวันที ่

1 - 15 
มิถุนายน 
2559 

2. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยป์ระจ าวิชาเข้าร่วม 
กิจกรรมอย่างน้อยคิดเป็น               
ร้อยละ 80 

22 หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน 
“ผักหวานปา่กับการเป็น
ผู้น าในชุมชน” 

1. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชมุชน
ตามความต้องการของผูน้ าในชมุชน 
2. เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสถาน
ประกอบการในฝึกปฏบิัติจริงของนิสิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
ชุมชน พึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 15 ตุลาคม 
2558 - 31 
กรกฎาคม 

2559 
 

11,300 สาขาวชิาการนิเทศการศึกษา 
ใช้หน่วยวิจัยและพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนและการ
จัดการความรู้ในการพัฒนางาน
พัฒนาคนและพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

รศ.ฉลาด  
จันทรสมบตัิ         
และคณะ 

รวมงบประมาณ 963,440   (เก้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปรญิญาตร ี
1 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 

เทคโนฯระดับปริญญาตรี 
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาการ
จัดการเรียนการสอนแผนการเรียน การ
ปฏิบัติตัว วางตัว การใช้ชีวิตนิสติ และ
การสานสัมพันธน์้องพี่เทคโนการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม 
2559 

3,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสติระดับ
ปริญญาตรี สาขาฯเข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80  

อ.ก่อเกียรติ               
ขวัญสกุล 
 

2 โครงการสานสัมพนัธ์ศิษย์
เก่ากับศิษย์ปัจจบุันระดบั
ปริญญาตรี เทคโนฯ 
ศึกษาศาสตร์  มมส.สัมพันธ ์

เพื่อให้ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจบุันได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กันและสร้างเครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม  
2558 -  
กันยายน  
2559 

3,000 ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบนัร่วมงานอย่าง
น้อยจ านวน  50 - 100 
คน 

อ.ก่อเกียรติ             
ขวัญสกุล 
   

3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและท านบุ ารุง
ศิลปะวฒันธรรมสาน
สัมพันธน์้องพี่เทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อให้นิสิตเกิดความสามัคคีรุ่นน้อง-รุ่น
พี่เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตุลาคม  
2558 -  
กันยายน  
2559 

10,000 นิสิตปทีี่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย           
ร้อยละ 80  

อ.ชนยุตฏษ์              
ช้างเพชร 
 

4 โครงการนิสิตเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน   

เพื่อให้นิสิตมีจิตอาสาพฒันาชุมชนและ
เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตุลาคม  
2558 -
กันยายน 
2559 

10,000 นิสิตปทีี่ 1,2,3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย             
ร้อยละ 80  

อ.ชนยุตฏษ์                  
ช้างเพชร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการเลี้ยงส่งเอ้ือย - อ้าย 
ได้รับปริญญา 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดี
แก่บัณฑิตภาควชิาและสานสัมพันธ์รุ่น
น้องรุ่นพี่และศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธันวาคม 
2558 

7,000 นิสิตทุกชัน้ปีร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อย
ละ 80 

อ.ก่อเกียรติ                    
ขวัญสกุล 

6 โครงการสุดยอดนิสติ              
เทคโนฯ  (The Best’ 
Student ETC) 

เพื่อค้นหานิสิตที่เปน็สุดยอดของการ
เป็นผู ้
ปฏิบัติตนดี เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจให้
นิสิตพฒันาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่
นิสิตเทคโนฯรุ่นต่อๆไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธันวาคม 
2558 

2,000 นิสิตร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
นิสิตทุกชัน้ป ี

อ.ธนดล                       
ภูสีฤทธิ์   

7 โครงการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เสริมทักษะความรู้
บูรณาการรายวชิา 
1. วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น 
2 วิชากิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา  

เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมษายน -
กรกฏาคม  

2559 

7,000 
 
 
 
 

นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
โครงการละไมต่่ ากว่า  
ร้อยละ 80  

1. อ.รัฐสาน์   
เลาหสุรโยธิน 
2. อ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 

8 โครงการให้ค าปรึกษานสิิต 
(Home Room) 

เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแกน่ิสิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม  
2558 -  
กันยายน  
2559 

1,538 นิสิตร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ 80  ของ
นิสิตทุกชัน้ป ี

อ.มาณวิกา              
กิตติพร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านปฏิบัติการและความรู้
ส าหรับนักเทคโนโลยี
การศึกษา   
 

- เพื่อให้นิสิตมีวิสัยทัศน์และมุมมองที่
กว้างขึ้นเก่ียวกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 
- เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
ด้านปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยีการศึกษา
แก่นิสิตเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม  
2558 -  
กันยายน  
2559 

6,500 เชิญวิทยากรภายใน
มหาวิทยาลยั  หรือผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยั มาให้ความรู้ 
อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปีการศึกษา 

อ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
 

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านปฏิบัติการและความรู้
ส าหรับครูคอมพิวเตอร์   

- เพื่อให้นิสิตมีความรู้และม ี
วิสัยทัศน์ที่กวา้งขึ้นเก่ียวกับศาสตร์ด้าน
คอมพิวเตอรศ์ึกษา 
- เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้
และด้านปฏบิัติการเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
ศึกษาแก่นิสิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม  
2558 -  
กันยายน  
2559 

6,500 เชิญวิทยากรภายใน
มหาวิทยาลยั  หรือผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยั มาให้ความรู้ 
อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปีการศึกษา 

อ.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์   

11 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

เพื่อให้นิสิตได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการฝึกฯ 
การปฏิบัติตนระหว่างฝึกฯ และการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม  
2558 -  
กันยายน  
2559 

5,000 นิสิตที่มีความพร้อมในการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
 

12 โครงการน าเสนอผลงาน
นิสิตหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (มหกรรมคนท า
สื่อฯ) 

เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานและน าเสนอ
หน่วยงานที่ได้ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสหกิจศึกษาของนิสติชัน้ปีที่4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม  
2558 

5,000 นิสิตได้รายงานผลและน าเสนอ
ผลงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ตระหนักถึงความ 
ส าคัญกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

อ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
13 โครงการเปิดโลกทัศน์ทาง

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เพื่อให้นิสิตและคณาจารยไ์ด้รับความรู้
และไดป้ระสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตุลาคม 
2558 -  
กันยายน  
2559 

8,000 ได้รับความรู้
ประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยั อย่าง
น้อยหนึ่งคร้ังต่อภาค
คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสติสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ              
ร้อยละ 80  

รศ.เผชิญ              
กิจระการ   
อ.รัชนีวรรณ                
ตั้งภักดี  
อ.รัฐสาน์              
เลาหสุรโยธิน 
 

14 โครงการสัมมนานิสติ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
วิทยานพินธ ์

เพื่อให้นิสิตระดับบณัฑติ ศึกษาได้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์กับรุ่น
พี่และเพื่อน   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

ตุลาคม 
2558 -
กันยายน  
2559 

3,500 คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชา เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  80  

รศ.ไชยยศ                
เรืองสุวรรณ 
อ.มานิตย์              
อาษานอก 
อ.ฐาปนี                     
สีเฉลียว 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการพัฒนานสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษาบูรณาการ
รายวิชา  

เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 2558 -  
กันยายน  
2559 

8,500 จัดกิจกรรรมอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
โดยมีนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2557-
2558 เข้าร่วมโครงการละ
ไม่ต่ ากว่า 20 คน 

อาจารย์ในภาควชิา
ที่สอนนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 
3/2557, 1/2558, 
2/2558 

16 โครงการโสตฯ-เทคโนฯ
สัมพันธ ์

เพื่อสร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษาและ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธันวาคม 2558 
- กุมภาพันธ์  

2559 

7,500 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2558 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ  
80  

รศ.สุทธิพงศ์               
หกสุวรรณ 
อ.รัฐสาน์               
เลาหสุรโยธิน 
อ.รัชนีวรรณ               
ตั้งภักดี  

17 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
บัณฑิตศึกษา 

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาและสร้าง
สานสัมพันธ์ระหว่างน้องพี่เทคโนฯและ
คณาจารย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

กรกฏาคม - 
สิงหาคม 2559 

802 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษาสาขาวิชาเทคโนฯ
เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 
80  

รศ.สุทธิพงศ์                  
หกสุวรรณ 
อ.เหมราช                    
ธนะปทัม ์
อ.รัชนีวรรณ                
ตั้งภักดี 

18 โครงการฉลองดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิตเทคโนฯ 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดี
แก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
ภาควิชาเทคโนฯและสานสัมพันธ์น้องพี่
ระดับบัณฑิตศึกษาเทคโนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม 2558 
- มกราคม  

2559 

1,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษาสาขาวิชาเทคโนฯ
เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 
80  

รศ.สุทธิพงศ์               
หกสุวรรณ 
อ.ฐาปนี            
สีเฉลียว  
อ.รัชนีวรรณ               
ตั้งภักดี 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการสานสัมพนัธ์ศิษย์
เก่าบัณฑิตศึกษาเทคโนฯ  
ศึกษาศาสตร์ มมส. 

เพื่อให้ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจบุันได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน
และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 
2558 -  
กันยายน  
2559 

500 ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบนัร่วมงานอย่าง
น้อยจ านวน  50 คน 

รศ.สุทธิพงศ์                 
หกสุวรรณ 
อ.รัฐสาน์                
เลาหสุรโยธิน 
อ.มานิตย์               
อาษานอก 
อ.ฐาปนี                 
สีเฉลียว 

20 โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตุลาคม 
2558  -  
กันยายน  
2559 

500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  80  

รศ.สุทธิพงศ์               
หกสุวรรณ 
อ.รัชนีวรรณ                
ตั้งภักดี 

21 โครงการทวนสอบการ
จัดการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติและ
ดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

เพื่อพัฒนากลยุทธ์การประเมินผู้เรียน
และการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตุลาคม 
2558 -  
กันยายน  
2559 

500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  80  

รศ.สุทธิพงศ์                 
หกสุวรรณ 
อ.รัชนีวรรณ               
ตั้งภักดี 
 

รวมงบประมาณ 97,340   (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (งบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการศึกษาดูงานนสิิต
เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 

เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เก่ียวกับ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม  
2558  -  
กันยายน  
2559 

18,000 นิสิตได้รับความรู้
เก่ียวกับประสบการณ์
วิชาชีพ 

อ.ก่อเกียรติ              
ขวัญสกุล 
 

2 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

เพื่อก ากับติดตามและ ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีนาคม  
2559 

15,300  อ.ก่อเกียรติ              
ขวัญสกุล 

รวม 33,300  (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
รวมทั้งสิ้น 130,640   (หนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2559  
งานบริหารและแผน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
1 
 
 

โครงการวันศึกษาศาสตร ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้
เป็นที่ยอมรับ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 16 กันยายน 
2559 

200,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 
 

1. นางสาวประภารัตน์ 
เค้าสิม 

งานแผนและงบประมาณ 
2 โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่              

การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้           
ความเข้าใจในเร่ืองแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบตัิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ธันวาคม 
2558 

23,500 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่ม               
เป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับ
มาก 
3. บรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

1. นางสาวทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. นางสาวนิตยา  
พันธะ 
3. นางสาวภัทราภรณ์            
ชาวนคร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรมการบริหารความ
เสี่ยงให้แก่บุคลากรสายสนับสนนุ 

เพื่อให้บุคลากรสายสนบัสนุนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และ
สามารถน าไปปรบัใช้ในการ
ท างานให้มีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2559 

2,500 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่ม               
เป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับ
มาก 
3. บรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

1. นางสาวทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. นางสาวภัทราภรณ์            
ชาวนคร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
4 โครงการพัฒนาองค์กรและงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 
1. เพื่อให้บุคลากรและนิสติมี
ความรู้ความเข้าใจในการประกนั
คุณภาพในองค์กร 
2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบตัิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มิถุนายน - 
กรกฎาคม 

2559 

35,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับ
มาก 
3. บรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 
4. ประเมินโครงการ/
รายงานโครงการ 

1. นางสาวทิฆัมพร  
ปัสสาโก 
2. นางสาวนิตยา  
พันธะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการ EDU MSU KM DAY 
2016 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมี
ความรู้เบื้องต้น กระบวนการ และ
เจตคติที่ดีกับการจัดการความรูสู้่
การปรับใช้กับกลุ่มงาน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมษายน 
2559 

50,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับ
มาก 
 

1. นางสาวทิฆัมพร  
ปัสสาโก 
2. นางสาวนิตยา  
พันธะ 

งานบุคคล 
6 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสายสนับสนุนคณะ
ศึกษาศาสตร ์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีนาคม 
2559 

200,000 บุคลากร                  
สายสนับสนนุ             
เข้าร่วมไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 
 

1. ผศ.สุวัฒน์              
จุลสุวรรณ ์
2. นางสาวปนัดดา  
พลเสนา 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
สายวชิาการ 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฤษภาคม  
2559 

300,000 บุคลากรสายวิชาการ
เข้าร่วมไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

1. ผศ.สุวัฒน์              
จุลสุวรรณ ์
2. นางสาวปนัดดา  
พลเสนา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

งานห้องสมุด 
8 
 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เร่ือง “การสืบค้นสารสนเทศ การ
จัดการบรรณานุกรม และการ
เลือกแหล่งตีพิมพ์เพื่อการวิจัย 
ส าหรับนสิิตบัณฑิตศึกษา” 
 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจ เก่ียวกับเทคนิคการสืบค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การ
จัดการบรรณานุกรม และการ
เลือกแหล่งตีพิมพ์เพื่อการวิจัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใช้
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2558 -  30 
กันยายน  

2559 
 

10,000 ผลการประเมิน 
โดยรวมอยู่ใน              
ระดับมาก 

 

1. นางสาวชไมพร           
ศรีหาเวช 
2. นางสาวนรีรัตน์           
ธงภักดิ์ 

รวมงบประมาณ 821,000   (แปดแสนสองหมืน่หนึ่งพันบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
งานวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสนบัสนนุทนุอุดหนุน
การวิจัยส าหรับคณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก  คณะ
ศึกษาศาสตร ์
 

1. เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้ใชค้วามรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
และผลิตสื่อทางการเรียนการสอนเพื่อ
เผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการและสังคมในวง
กว้าง 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร                  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการ
พัฒนางานทีป่ฏิบัติ เพื่อน าไปสูก่ารขอ
ผลงานทางวชิาการต่อไป 
3.  เพื่อให้การสนับสนนุทนุการวิจัย
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตร ีเพื่อ
พัฒนาคุณภาพดา้นการวิจยัอันจะ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมต่อไป 
4.  เพื่อให้การสนับสนนุทนุการท า
วิทยานพินธ์ ให้แก่นักศึกษาระดบั

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตุลาคม 
2558 – 
กันยายน  
2559 

 

400,000 1. คณาจารย์และบุคลากร
มีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของตนเองได้
มากยิ่งขึ้น 
2. คณาจารย์และบุคลากร
มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 
ซึ่งสามารถน ามาไปใช้ใน
การพัฒนางานตนเองได ้
3. คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สามารถเพิ่มพูนศักยภาพ
และความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และสามารถเป็น
เสาหลักหรือแหล่งอ้างอิง
ในด้านการเรียนการสอน 
และการปฏิบตัิงานได ้
4. บทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

1. รศ.สมบัติ  
ท้ายเรือค า 
2. นางรุ่งทิพย ์
สิงพร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญา โท -เอก 
เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
นักวิจัย ที่มีคุณภาพอันจะนาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไป 

2 โครงการผลิตต าราและ
หนังสือทางวชิาการ 

1. เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้ใชค้วามรู้
ความสามารถและความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเขียนต ารา 
หนังสือวิชาการ และผลิตสื่อทางการ
เรียนการสอนเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน
วิชาการและสังคมในวงกว้าง 
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถและค้นควา้หาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อน ามาเขียนต าราหรือ
หนังสือวิชาการที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอนและผลิตสื่อการสอนที่มีคณุภาพ
และได้มาตรฐานเพื่อใช้ส าหรับศกึษา
ค้นคว้าและอ้างอิง หรือใช้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตุลาคม 
2558 – 
กันยายน  
2559 

113,500 1. ได้เอกสารการสอน 
2. คณาจารย์ได้ท าผลงาน
วิชาการ 

1. รศ.สมบัติ             
ท้ายเรือค า 
2. นางรุ่งทิพย ์
สิงพร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

เรียนการสอนและการให้บริการ
ฝึกอบรม 
3. เพื่อคัดเลือก ต ารา หนังสือวชิาการ 
และสื่อต่างๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอน  และจัดท าโดยคณาจารย์   คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม เพื่อการจัดพิมพ์ เผยแพร่ 

3 โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน 

1. เพื่อสนับสนนุโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้หลัก
คิดของการ “เรียนรู้คู่บริการ” และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน หรือ
ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์กับชุมชนโดยบูรณาการ
ผ่านภารกิจ 4 ด้าน ทีป่ระกอบด้วย 
การบริการวิชาการการเรียนการสอน 
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และการ
วิจัย 
3.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
อาจารย์ บุคลากรและนสิิตมีการ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้และประสบการณ์
ภายในห้องเรียนออกสู่การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  
องค์กร และชุมชนอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3 
ส่งเสริมการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ชองท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ 

ตุลาคม 
2558 – 
กันยายน  
2559 

28,000 1. ระดับชุมชน เช่น การมี
ส่วนร่วมของชุมชน หรือ
อ่ืน ๆ เป็นต้นว่า ชุด
ความรู้ฐานข้อมูล การ
รวมกลุ่มเพื่อการพึ่งพา
และพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง   
2. ระดับคณะ เช่น การมี
ส่วนร่วมของผู้สอนและ
ผู้เรียน หรืออ่ืน ๆ ที่
สอดคล้องกับหลักคิดของ
มหาวิทยาลยั(ปรัชญา) (ผู้
มีปัญญาพงึเป็นอยู่เพื่อ
มหาชน) 
อัตลักษณ์นิสิต (เป็นผูช้่วย
เหลือสังคมและชุมชน) 
ค่านิยมนสิิต (พึง่ได้)  

1. รศ.สมบัติ  
ท้ายเรือค า 
2. นางรุ่งทิพย ์
สิงพร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

จริงในชุมชน เพื่อก่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรง (Activity  Based 
Learning)  ในการท ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน สังคม และสามารถน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร และการบูรณาการให้
เกิดประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย หรืออ่ืน ๆ 
4. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการค้นหา
องค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ทั้งใหม่
และเก่าแบบมสี่วนร่วมของ
มหาวิทยาลยักับชุมชน  โดยจัดท าเป็น
ฐานข้อมูล หรือยกระดับสู่การน ามาใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะและชุมชน 
การเชื่อมโยงงานด้านบริการกับ
ต่างประเทศเพื่อขยายงานดา้นบริการ
วิชาการให้กว้างมากข้ึน 

คุณธรรมนิสิต (ประพฤติดี 
มีวินัย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
หรืออ่ืน ๆ เช่น 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
อุดมศึกษา (TQF)   
3. ตัวชี้วัดระดับหลักสูตร 
(เป็นประธานหลักสูตร
หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ประธานหลักสูตรเป็นผู้
ขอรับทุน)  เช่น วีดทีัศน์ 
นิทรรศการ เรื่องเล่า สื่อที่
เผยแพร่อ่ืน ๆ 

4 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่” 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ที่ยังไม่เคย
ท าการวิจัยหรือไม่เคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย  ให้ก้าวไปสู่การเป็น
นักวิจัยของคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ธันวาคม 
2558 - 
เมษายน 
2559 

50,000 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
ของคณะศึกษาศาสตร์                    
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
เข้าร่วมโครงการ 20 - 30 
คน 

1. รศ.สมบัติ  
ท้ายเรือค า 
2. นางรุ่งทิพย ์
สิงพร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้มี
นักวิจัยรุ่นใหม่ภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคามเพิ่มมากขึ้น 
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย ทีส่อด 
คล้องกับทิศทางและนโยบายดา้นการ
วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์               
มหาวิทยา ลยัมหาสารคามมากยิ่งขึ้น 
4. เพื่อพัฒนาและสง่เสริมให้เกิดกลุ่ม
วิจัยในลักษณะบูรณาการ 

5 โครงการ “เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหล่งทนุ
ภายนอก” 

1. เพือ่ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนนุคณะศึกษาศาสตร์ มีความรู้
ทางดา้นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น 
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ได้รับทนุจากงบประมาณแผน่ดนิได้
หรือจากแหล่งทุนอ่ืนๆ 
3. เพื่อให้สามารถนความรู้ทีไ่ด้รับไป
ถ่ายทอดต่อๆกันได้ เพื่อเป็นการขยาย
ขอบเขตของความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ธันวาคม 
2558 -  
เมษายน 
2559 

50,000 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
ของคณะศึกษาศาสตร์                    
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
เข้าร่วมโครงการ 20 - 30 
คน 

1. รศ.สมบัติ  
ท้ายเรือค า 
2. นางรุ่งทิพย ์
สิงพร 

รวมงบประมาณ 641,500   (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
งานบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (NCER) 

1. เพื่อสร้างเวทีการสรุปบทเรียน 
สะท้อนผลการวิจัยการจัดการเรียนการ
สอน  กรบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไปในรอบปีทีผ่่านมา  โดยให้
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับรู้และให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานให้มี
คุณภาพสืบต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 16 
กันยายน 
2559 

20,000 การน าเสนอผลงานวิจัย
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและมี
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อย 80 

1. รศ.สมบัติ   
ท้ายเรือค า 
2. นางสาวรัตนา 
บุญบุตตะ 
3. นางสาววาสินี  
ปรีจ ารัส 
4. นางภัทรวรรธน์ 
ชนพฒัน์จิรโชต ิ

รวมงบประมาณ 20,000   (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 

 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2559  
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ 

แผนกลยุทธ์เป้าประสงค์ที่  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนนุการ
ด าเนินงานในการประกนัคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 
2. เพื่อก ากับ ติดตาม การด าเนนิงานใน
การประกันคุณภาพภายใน ระดบั
หลักสูตร 
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการ
ด าเนินงานบริหารจัดการหลักสตูร และ
วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรในปี
ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 
 

ตุลาคม 
2558 –  
กันยายน  
2559 

200,000 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มี
หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ 1 ทุกหลักสูตร 
 

นางเพ็ญ                  
วังหน้า 

2 
 
 

โครงการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของ
คณะศึกษาศาสตร์เพื่อการบริหาร
จัดการ  
2. เพื่อการจัดเก็บข้อมูลด้านวิชาการ 
และด้านบัณฑิตและวิจัย อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริหาร บุคลากรและนสิิตในการ
สืบค้นข้อมูลดา้นวชิาการ และดา้น
บัณฑิตและวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 
 

ตุลาคม 
2558 –  
กันยายน  
2559 

15,000 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มี
ข้อมูลสารสนเทศดา้นงาน
วิชาการ และด้านงาน
บัณฑิตและวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถลด
ปัญหาการจัดเก็บเอกสาร 
สะดวกในการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล ผา่นการ
ตรวจสอบและใชง้านได้จริง 

1. นางศุภรภัทร์    
กลมดวง 
2. นายอมรศิลป์   
สระทองแมว 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการประเมินหลักสูตร เพื่อตรวจสอบผลการด าเนนิงาน             
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กรกฎาคม - 
สิงหาคม 
2559 

150,000 ผลการประเมิน                  
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบั
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี 

นางเพ็ญ                     
วังหน้า 

รวบงบประมาณ 365,000   (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 

 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  2559   
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
1 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
เพื่อสร้างระบบศิษย์เก่าที่
เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  เมษายน 
2559  

14,250 มีระบบศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

นายนิยม  โพธิท์อง 

งานกิจการพิเศษ 
2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ (น้อมน า

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว)   

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะ
ให้เป็นทียอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ธันวาคม 2558 3,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

นายนิยม  โพธิท์อง 

3 โครงการกีฬาบุคลากร ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะ
ให้เป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ธันวาคม 2558 20,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

นายนิยม  โพธิท์อง 

งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4 โครงการเทศน์มหาชาติ และบญุ

กฐิน ประจ าปี (ร่วมกับส่วนกลาง) 
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4  มีนาคม 2559 3,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

 

นายนิยม  โพธิท์อง 

5 โครงการสืบสานประเพณีวนั
สงกรานต์ ประจ าปี   

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4  เมษายน 
2559 

9,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

นายนิยม  โพธิท์อง 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมส่งทา้ย
ปีเก่า  ต้อนรับปีใหม ่

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4 ธันวาคม 2558 
- มกราคม 

2559 

20,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 
80 

นายนิยม  โพธิท์อง 

7 โครงการหนึ่งคณะ หนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4 ตุลาคม - 
กันยายน 2559 

ใช้
งบประมาณ
มหาวิทยาลยั 

 ผู้เสนอโครงการ 

งานอาคารสถานที่ 
8 โครงการศึกษาศาสตร์ สีเขียว เป็นมหาวิทยาลัย 

สีเขียว 
ยุทธศาสตร์ที ่7 มกราคม - 

มีนาคม 2559 
10,000  นายสงวนศักดิ์ 

พรรณะ 
รวมงบประมาณ 79,250   (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
งานพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

1.เพื่อแสดงความยินดีกับบณัฑติ 
มหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ทีส่ าเร็จการศึกษา 
2.เพื่อฝึกซ้อมบัณฑิต  มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตให้เกิดทักษะ มี
ความสามารถปฏิบัติการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร  ได้
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มีนาคม  2559 80,000 บัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎี
บัณฑิตมีทักษะในการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร  
สามารถปฏบิัติ  ได้อยา่งถูกต้อง
รวดเร็วตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
และมีความมัน่ใจมากยิ่งขึ้นในการ
เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. นายพชรพล  
หยุ่มไธสง 
3. นางสาวกุสุมา  
สีดาเหลา 

2 โครงการพัฒนาผูน้ านิสิต 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา  

1. เพื่อส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้น านิสติ 
2. เพื่อให้ผู้น านิสติตระหนักถึง
โทษของยาเสพติด 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้น า
นิสิตได้เรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีนาคม  2559 8,000 ผู้น านิสิตได้รับการส่งเสริมในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ระบอบประชาธปิไตย และให้
ตระหนักถึงโทษของยาเสพตดิ 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. นายพชรพล  
หยุ่มไธสง 
3. นางสาวกุสุมา  
สีดาเหลา 

3 โครงการอบรมประกัน
คุณภาพ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสิต 
(เปลี่ยนจากโครงการ
อบรมวินัยนิสติ) 

1. นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ -
พฤษภาคม 2559 

5,000 1. นิสิตสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
2. นิสิตน าความรู้ด้านการประกนั
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ส าหรับนสิิต 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. นายพชรพล  
หยุ่มไธสง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อน าความรู้ด้านการประกนั
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ส าหรับนสิิต 

3. นางสาวกุสุมา  
สีดาเหลา 

4 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับปริญญาตร ี

1. เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ คณะ
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร  การเรียน
การสอน 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  มัน่ใจ  ภูมิใจใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับนิสิตใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 40,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับคณะศึกษาศาสตร์  
หลักสูตร  การเรียนการสอน
ระดับปริญญาตร ี
2. นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
มั่นใจ  ภูมิใจในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและก าลังใจในการ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. นายพชรพล  
หยุ่มไธสง 
3. นางสาวกุสุมา  
สีดาเหลา 

5 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับ ป.โท และ ป.เอก 

1. เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ คณะ
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร  การเรียน
การสอน 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  มัน่ใจ  ภูมิใจใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับนิสิตใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 20,000 1. นิสิตใหม่มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตร  
การเรียนการสอนระดับปริญญา
ตร ี
2. นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
มั่นใจ  ภูมิใจในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและก าลังใจในการ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. นายพชรพล  
หยุ่มไธสง 
3. นางสาวกุสุมา  
สีดาเหลา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนานสิิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเปน็ผูน้ า 
2. เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจในบทบาท 
และหน้าที่ของตนเอง 
3. เพื่อให้นิสิตได้รับการพฒันา
ตามมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ 
เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง สังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มิถุนายน - 
กรกฎาคม 2559 

30,000 1. นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเปน็ผูน้ า 
2. นิสิตได้เข้าใจในบทบาท และ
หน้าที่ของตนเอง 
3. นิสิตได้รับการพัฒนา           
ตามมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ 
เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. นายพชรพล  
หยุ่มไธสง 
3. นางสาวกุสุมา  
สีดาเหลา 

7 โครงการการแข่งขันทักษะ
การสอน 

1. เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุให้นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ได้แสดงออกซึ่ง
ศักยภาพ ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาทักษะ
ทางวชิาชีพครูอย่างเต็ม
ความสามารถ   
2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้นิสิตแสดงความสามารถที่เปน็
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะการสอนใน
โครงการกระดานด าสัมพนัธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีนาคม – 
พฤษภาคม 2559 

7,000 1. ได้ส่งเสริมสนบัสนุนให้นิสติ
คณะศึกษาศาสตร์ได้แสดงออกซึ่ง
ศักยภาพ ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาทักษะ
ทางวชิาชีพครูอย่างเต็ม
ความสามารถ   
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสติ
แสดงความสามารถที่เปน็เลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
3. ได้ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะการสอน   ในโครงการ
กระดานด าสัมพนัธ์ 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. นายพชรพล  
หยุ่มไธสง 
3. นางสาวกุสุมา  
สีดาเหลา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา  
คร้ังที่  3 

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออก
ก าลังกายให้นิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม - 
กันยายน 2559 

10,000 1. เกิดกิจกรรมด้านการออกก าลัง
กายให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษา 
2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและ
วิจัย 
3. นายพชรพล  
หยุ่มไธสง 
4.นางสาวกุสุมา  
สีดาเหลา 

9 โครงการบริจาคโลหิต            
ท าความดีถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

1. เพื่อผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการ
บริจาคโลหิตท าความดีเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในการ
เสียสละการให้เพื่อผู้อื่น 
3. เพื่อลดภาวการณ์ขาดแคลน
โลหิต ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมษายน - 
กันยายน 2559 

- 1. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสติคณะศึกษาศาสตร์ได้มี
ส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตท า
ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกศุล
แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
พรรษา 
2. เกิดจิตส านึกในการเสียสละ
การให้เพื่อผู้อื่น 
3. ลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหติ 
ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 

10 โครงการประชาสัมพนัธ์  
อัตลักษณ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร ์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและ
บุคลากรทราบและตระหนักถึง 
อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม 58 – 
มิถุนายน 2559 

30,000 1.นิสิตและบุคลากรได้รบัทราบ
และตระหนักถึง 
อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ฝ่ายพฒันานิสติ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
คณะ 

2. นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ 

11 โครงการวินัยนสิิต  และ 
กยศ. สัญจรพบน้อง คณะ
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
ประจ าปีการศึกษา  2558 
(3D) 

1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบข้อมูลด้าน
วินัยนสิิต กฎ ระเบียบ และข้อมูล
ด้านสวัสดิภาพนิสติ ทุนกู้ยืมเพือ่
การศึกษา กยศ.ของมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
2. เพื่อให้นิสิตได้ทราบข้อมูล
ปัญหาสุขภาพจติในวัยรุ่น สร้าง
จิตส านึกที่ดี และความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 
3. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึง
ความส าคัญของสทิธิและหนา้ที่
ของตน และน าความรู้ทีไ่ด้ไป
ประยุกต์เป็นแนวทางด าเนนิชวีติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2558 

- 1. นิสิตได้ทราบข้อมูลด้านวนิัย
นิสิต กฎ ระเบียบ และข้อมูลด้าน
สวัสดิภาพนิสิต ทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา กยศ.ของมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
2. นิสิตได้ทราบข้อมูลปัญหา
สุขภาพจิตในวัยรุน่ สร้างจิตส านึก
ที่ดี และความรบัผิดชอบต่อสังคม 
3. นิสิตตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิและหนา้ที่ของตน และ
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปประยุกต์เป็น
แนวทางด าเนนิชีวิต 

ฝ่ายพฒันานิสติ 

รวบงบประมาณ 230,000   (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ศูนย์กิจการต่างประเทศ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล ำดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ที ่
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร  
(ว.ด.ป.) 

งบประมำณ 
(บำท) 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมภาษา
และวัฒนธรรม ศูนย์
กิจการต่างประเทศ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ประกอบด้วยสาม
โครงการย่อย ดังนี ้

1.  1.1 โครงการอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบ MSU 
English Exit-Exam  
 
 
 

2. 1.2 โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวติประจ าวัน  
 
 
 

3.  

      
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นิสิตกลุ่มเป้าหมายมีความ
พร้อมด้านภาษาส าหรับการทดสอบ 
MSU English Exit-Exam 
2. เพื่อให้นิสิตกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ใน
การทดสอบ MSU English Exit-Exam 
มากข้ึน 
 
1. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์มีความรู้และทักษะในการ
สื่อสารในชีวติประจ าวันด้วย
ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์มีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ   

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์

2559 
       
 
 
 

 
มกราคม - 
พฤษภาคม 

2559 
      
 

 
 

 
 
 
 
 

 
1,500 

 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นิสิตกลุ่มเปา้หมาย มีความ
พร้อมด้านภาษาสาหรับ 
MSU English Exit-Exam 
 
 
 
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และทักษะในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
2. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่
ดีต่อภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 

1. อาจารย์              
ชัยรัตน์ ชสูกุล 
2.นางสาวเมลิน
ดา ทวยภา 
3.บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร ์
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ล ำดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ที ่

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร  
(ว.ด.ป.) 

งบประมำณ 
(บำท) 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1.3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การ
เขียนบทความวิจยัเพื่อ
เผยแพร่ในระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิ

1. เพื่อให้บุคลากรและนิสติคณะ
ศึกษาศาสตร์มีความรู้และความเข้าใจ
ในแนวทางการเขียนบทความเพือ่
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนสิิตคณะ
ศึกษาศาสตร์มีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 23 
พฤศจิกายน 

2558 

20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และความเข้าใจในการเขียน
วิจัยเพื่อการเผยแพร่
ระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

2 โครงการประชุมวชิาการ
นานาชาติ (ICER) 2016 

1. เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปทางการศึกษา
โดยการสร้างกลไกความร่วมมือ
ทางดา้นการศึกษาและปรับเปลีย่น
กระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาค 
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
ความรู้ใหม่  และผลงานทางวชิาการ
ด้านการศึกษา  การวิจัยและพฒันา
ด้านการเรียนรู ้
3. แสวงหางานวิจัยที่มีความสนใจ
ร่วมกันโดยมุ่งหวังการแก้ไขปัญหาด้าน
การศึกษาในภูมิภาคแบบยั่งยนื 
ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลในการวางกล
ยุทธ์ทางวิชาการของภูมิภาคระหว่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  1 ตุลาคม 
2558 – 30 

กันยายน 2559 

300,000 1. มีการน าเสนอองค์ความรู้
ในการปฏิรูปการศึกษาโดย
การใช้การเสริมอ านาจและ
ได้รับการน าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในนโยบายและกฎหมาย
หลักของระบบการศึกษา
ของภูมิภาค 
2. มีการสร้างความร่วมมือ
ในด้านการปฏิรูปและพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทย
และประเทศในภูมิภาค  
3. เทคโนโลยีและความรู้
ใหม่  และผลงานทาง
วิชาการดา้นการบริหารและ
การพัฒนาการศึกษา การ
ปฏิรูปการเรียนรู้  การวิจัย

1. อาจารย์  
ชัยรัตน์ ชสูกุล 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 
3.ผู้บริหารและ 
บุคลากรคณะ 
ศึกษาศาสตร ์
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ล ำดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ที ่

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร  
(ว.ด.ป.) 

งบประมำณ 
(บำท) 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเทศในภูมิภาคอินโดจนี รวมทั้ง
ประเทศในภูมิภาคอื่นที่สนใจ   
4. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการวิจยั และ
บทความวชิาการในระดับภูมิภาคไปสู่
ระดับสากล 

และพัฒนาสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ได้รับการพฒันา
และส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
4. ภูมิภาคต่าง ๆ ได้ท า
งานวิจยัที่มีความสนใจ
ร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหา
ด้านการศึกษาในภูมิภาค
แบบยังยนื ตลอดจน
จัดเตรียมข้อมูลในการวาง
กลยุทธ์ทางวิชาการของ
ภูมิภาคระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอินโดจีน รวมทัง้
ประเทศในภูมิภาคอื่นที่
สนใจ   
5. ฐานข้อมูลการวิจัย และ
บทความวชิาการในระดับ
ภูมิภาคได้ไปสู่ระดบัสากล 

3 โครงการความร่วมมือ 
ทางการวิจัยกบัสถาบัน 
ต่างชาต ิ

1. เพื่อสนับสนนุให้ภาควิชาได้เกิดความ
ร่วมมือทางการวิจัย ภายใต้ MOU ที่ได้
ทาร่วมกับนักวชิาการจากสถาบนั
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 ตุลาคม 
2558 – 30 

กันยายน 2559 

400,000 1. เกิดความร่วมมือทางการ 
วิจัยระหว่างคณะ และ 
สถาบนัต่างชาติมากข้ึน 

1. อาจารย์  
ชัยรัตน์ ชสูกุล 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 
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ล ำดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ที ่

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร  
(ว.ด.ป.) 

งบประมำณ 
(บำท) 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มีการเผยแพร่งานวิจัย
ในระดับสากล 
3. เพื่อสนับสนนุให้บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ เกิดความร่วมมือทางการ
วิจัย รว่มกับสถาบันตา่งประเทศ 

3.บุคลากรคณะ 
ศึกษาศาสตร ์

4 International 
Student Corner (ISC) 
ประกอบด้วย โครงการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน ระหว่างนสิิตชาว
ไทยและนิสิตนานาชาติ 
เช่น 
- กิจกรรม Luncheon 
(จัดทุกสองเดือน) 
- กิจกรรมนอกสถานที่ 

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้กับนสิิตคณะศึกษา 
ศาสตร ์
2. เพื่อการเตรียมความพร้อมเขาสู่
ประชาคมอาเซียน 
3. สนับสนุนให้นิสติชาวไทยและนิสิต
นานาชาติในคณะศึกษาศาสตร์ ได้มี
กิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 
4. สนับสนุนให้นิสติชาวไทยและนิสิต
นานาชาติในคณะศึกษาศาสตร์ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมและความหลากหลายของ
วัฒนธรรม เพื่อให้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 1 ตุลาคม 
2558 – 30 

กันยายน 2559 

17,000 1. นิสิตนานาชาติในคณะ
ศึกษาศาสตร์มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของคณะมากข้ึน 
2. นิสิตนานาชาติและนิสิต
ชาวไทยในคณะ
ศึกษาศาสตร์มีกิจกรรม
ร่วมกันมากข้ึน 

1. อาจารย์                 
ชัยรัตน์ ชสูกุล 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 

รวมงบประมาณ 740,000   (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  2559   
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ที ่
ระยะเวลาการ 

ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนากลางป ี 1. เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่น
ความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ที่
ได้รับจากการไปฝึกปฏิบัติการสอน
ในแต่ละสถานศึกษาต่างๆ แล้ว
สามารถน าความรู้และเทคนิคในการ
เผชิญกับปัญหาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้
ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูให้
ได้ดีและมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึน้   
2. เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
3. เพื่อทราบปัญหาการฝึก
ประสบการณ์ จาก สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

16  กันยายน  
2559 

9,500 ด าเนินโครงการได้ตาม 
ก าหนดระยะเวลา 

1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
 

2 โครงการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบ
วิชาชีพครูและขอบคุณ
สถานศึกษา และปัจฉิม
นิเทศนิสิตประสบการณ์
วิชาชีพครู   

1. เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่น
ความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ที่
ได้รับจากการไปฝึกปฏิบัติการสอน
ในแต่ละสถานศึกษา 
ต่างๆ 
2. เพื่อให้นิสิตได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติอาชีพครู สามารถน าความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 25 - 26  
กุมภาพันธ์ 

2559 

68,000 1. ด าเนินโครงการได้ตาม 
ก าหนดระยะเวลา 
2. นิสิตได้รับประโยชน์ 
อย่างเต็มที่ 

1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
 



77 
 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

และเทคนิคในการเผชญิกับปัญหา
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในวชิาชีพครูได้
ดีมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติทีด่ีต่อ
วิชาชีพครู 
3. เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย จากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
4. เพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อน
ออกสอบบรรจุครู 
5. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
สอบบรรจุและความเป็นครูให้กับ
นิสิต 
6. เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศิลปวฒันธรรม ความ 
เป็นครู 
7. เพื่อสร้างความรักในอาชีพความ 
เป็นครู 

3 โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการและเตรียมการในการรับนิสิต
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้ 
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถตรวจสอบและสงัเกตการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 10 - 11 
มีนาคม  2559 

20,000 ผู้บริหารสถานศึกษา
รับทราบข้อมูลแล้วถือ
ปฏิบัติร่วมกันกับ
มหาวิทยาลยั 

1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
 



78 
 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานของนสิิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจ
และสามารถปฏิบัตไิด้ตามเกณฑ์ที่
ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนา
วิชาชีพได้อยา่งมีถูกต้อง 

4 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 
ให้กับนิสิต 
2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหนา้ที่ 
ขอบเขตภาระงาน ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู
3. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้
ประสบการณ์การท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1  เมษายน 
2559 

18,000 นิสิตทราบถึงบทบาทการ
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และแนวปฏิบัต ิ

1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
 

5 โครงการปฏิบัติธรรม
ชี้น าชีวิต 

1. เพื่อพัฒนานิสิตครูให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนด้านศีล สมาธิ ปญัญา 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีความศรัทธา 
ในอาชีพคร ู
3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
4. เพื่อให้นิสิตน าประสบการณท์ี่ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 30 - 31 
มีนาคม  2559 

17,500 นิสิตมีสมาธิ เกิดจิตส านึก
ที่ดี และรู้จักวางแผนชีวิต  
การปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ได้ดียิ่งขึ้น 

1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
 



79 
 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ไปปรบัประยุกต์ใช้ในวิชาชพีครู และ
วิถีการด ารงชีวิตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
5. เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อม
คุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัตกิาร
สอนในสถานศึกษา 

6 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
ภาคเรียนที่ 2/2558 

1.  เพื่อให้อาจารย์นิเทศได้มีบทบาท
ใกล้ชิดนิสิตในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า และให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ 
ในการปฏิบัติการสอน 
2.  เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือนิสิต ทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
3.  เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1  พฤศจิกายน 
2558 - 

19 กุมภาพันธ์ 
2559 

24,200 1. อาจารยน์ิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติการสอน 
2. อาจารยน์ิเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตในดา้น
ต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
3. อาจารยน์ิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบในสถานศึกษา 
4. นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศ 

1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
 



80 
 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1/2559 

1. เพื่อให้อาจารย์นิเทศได้มีบทบาท
ใกล้ชิดนิสิตในการให้ค าปรึกษา 
แนะน าและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ ใน
การปฏิบัติการสอน 
2. เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือนิสิต ทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1  พฤษภาคม - 
28  กันยายน 

2559 

24,204 1. อาจารยน์ิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ใน
การปฏิบัติการสอน 
2. อาจารยน์ิเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตในดา้น
ต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
3. อาจารยน์ิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบในสถานศึกษา 
4. นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศ 

1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
 

8 โครงการแรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อมที่ดีและ
ครูที่ดี 

1. เพื่อให้นิสิตเข้ารับการอบรม 
ค้นหาตัวตน และกระตุ้นแรงบันดาล
ใจในการเป็นครูที่ด ี
2. เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกตและมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

18 พฤศจิกายน  
2558 

40,000 นิสิตชัน้ปทีี่ 1 
นิสิตชัน้ปทีี่ 2 
นิสิตชัน้ปทีี่ 3 

1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
 



81 
 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

บรรยากาศการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกต และ
บันทึกการจัดการเรียนรู้ของคุณครู
โรงเรียนที่เป็นตัวอยา่งที่ดีในสาขา
ของตนเอง 

9 โครงการ “ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผู้เรียน” 

เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกตและ
บันทึกลักษณะการเรียนรู้ของ
นักเรียน ตามระดบัชัน้และสาขาของ
ตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2559 

2,500 นิสิตชัน้ปทีี่ 2 1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 

10 โครงการ  “เด็กมีปัญหา 
นิสิตครูอาสาช่วยเหลือ” 

เพื่อให้นิสิตสามารถจัดท าโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาตา่งๆ  
ตามสาขาของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2559 

2,500 นิสิตชัน้ปทีี่ 3 1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 

11 โครงการ  “การจัดการ
เรียนรู้ด้วยความรัก” 

เพื่อให้นิสิตจัดนิทรรศการ สะทอ้น
ผลการจัดการเรียนรู้แสดงผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
ออกไปจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2559 

2,500 นิสิตชัน้ปทีี่ 4 1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 

12 โครงการ  “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ครูมืออาชีพ” 

เพื่อให้นิสิตเข้ารับการอบรมและ
ฝึกฝน  การออกแบบเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 7 พฤศจิกายน 
2558 

13,000 นิสิตชัน้ปทีี่ 4 1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการ “โครงการ
ฝึกอบรมทางวชิาการ 
ให้ส าหรับครูพี้เลี้ยง” 

1. เพื่อฝึกอบรมทางวิชาการให้
ส าหรับครูพี้เลี้ยง การอบรมมุ่งเน้น
การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรใน
วิชาชีพครู  ให้เกิดองค์ความรู้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
2. เพื่อประชุมครูพี่เลี้ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3  กันยายน 
2559 

26,000 ครูพี่เลี้ยงโรงเรียน
เครือข่าย 

1. อาจารย์สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นางสาวนโิรบล   
จันทะกล 
 

รวมงบประมาณ 267,904   (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ  2559 
ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ 
ชื่อ-สกุล 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตามและ
ถอดบทเรียนโครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบตาม
แนวทาง Browser in 
service โดยใช้ระบบ 
Coaching and 
Mentoring 

เพื่อติดตามและถอดบทเรียนของ
โครงการ จากทีม Coach ผู้บรหิาร 
และครู ที่ร่วมโครงการทั้ง 3 เขต
พื้นที่การศึกษา ในด้านแรงบันดาล
ใจ การประยุกต์ใช้ในสถานที่จรงิ 
และผลส าเร็จของโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ต.ค. 2558 
ถึง 

ก.ย. 2559 

112,500 1. ภาพความส าเร็จตาม
โครงการคือ นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถตามศตวรรษที่ 
21 และความรู้ ด้านการอ่าน 
(reading literacy)  ด้าน
จ านวน (numeracy 
literacy) และการให้เหตุผล 
(reasoning ability) ผ่าน
การบอกเล่าของครู ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ และ Coach 
2. ผู้เกี่ยวข้องในโครงการได้
ร่วมถอดบทเรียน และ
น าเสนอตน้แบบของแรง
บันดาลใจ การประยุกต์ใช้ 
ความส าเร็จ ผา่นเอกสาร
ถอดบทเรียน 

1. รศ.ชวลิต 
ชูก าแพง 
2. อาจารย์มานิตย ์
อาษานอก 
3. อาจารย์.สุรเชต 
น้อยฤทธิ์ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการการประเมินผล
โครงการเสริมสร้างพลงั

อ านาจการจัดการศึกษาที่
สร้างสุขภาวะในโรงเรียน 

เพื่อประเมินกระบวนการและผล
ด าเนินการพฒันาตามกรอบ
คุณลักษณะโรงเรียนสุขภาวะ  
ในโรงเรียนน าร่องโครงการ 22 โรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ต.ค. 2558 
ถึง 

ก.ย. 2559 

300,000 1.ความส าเร็จตามโครงการคือ
นักเรียนได้รับการสง่เสริมให้มี
สุขภาวะ มีทักษะส าหรับสต
วรรษที่ 21 มีความเป็นผลเมือง 
และมีกระบวนการเรียนรู้แบบ
องค์รวมบนฐานปัญหาที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่ออยู่ใน
ชุมชนและสงัคมได้ด้วยตนเอง 
2. ผู้เก่ียวข้องในโครงการรับการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการจัด
การศึกษา 
3.ผลลัพธ์ที่เปน็ชุดความรู้และ
แปล่งเรียนรู้ส าหรับการพัฒนา
ระบบการศึกษา 

รศ.ประวิต  
เอราวรรณ์ 

3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์
ประสานงานศนูย์วิจัยความ
เป็นเลิศ (Excellent 
Center) คณะ
ศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหนา้ที่
ประสานงาน และให้บริการเกี่ยวกับ
การให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบั
ระเบียบวิธีวิจัย ในขั้นตอนตา่งๆ  
ของศูนย์วิจัยความเปน็เลิศ 
(Excellent Center)  
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ต.ค  2558 
ถึง   

ก.ย.  2559 

24,500 ระบบการประสานงาน ด าเนนิ
ไปด้วยความเรียบร้อย มี
เอกภาพ  มีประสิทธิภาพ
สามารถสนับสนนุภาพกิจของ
ศูนย์วิจัยความเปน็เลิศ 
(Excellent Center) ในเชิงรุก 
เพื่อน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
ที่เน้นการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ  

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
เผยแพร่
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางวชิาการ
ด้านงานวจิัย  
คณะศึกษาศาสตร์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ด้านงานวจิัยแก่นิสิต นักศึกษา ครู-
อาจารย์ สถานศึกษาและผู้ทีส่นใจ
เก่ียวกับงานวิจัยของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางวชิาการดา้นงานวิจัยแก่นิสติ 
นักศึกษา คร-ูอาจารย์ สถานศึกษา
และผู้ทีส่นใจเกี่ยวกับงานวิจัยของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
3. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศทางวชิาการด้านงานวิจัย
แก่นิสิต นักศึกษา ครู-อาจารย์ 
สถานศึกษาและผูท้ี่สนใจเกี่ยวกับ
งานวิจยัของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยกับ
บุคคลภายนอก 
5. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ต.ค  2558 
ถึง   

ก.ย.  2559 

17,500 1.เพิ่มศักยภาพด้านวิจัย 
แก่นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต                    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
2. เพิ่มความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือด้านงานวิจัยทาง
การศึกษากับบุคคลภายนอก 
3. เพิ่มภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัทางวิชาการด้าน
งานวิจยัทางการศึกษา 

 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
เผยแพร่
นวัตกรรมทาง
การศึกษา   
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการคลินิกวิจัย 1. เพื่อให้ค าปรึกษาและชว่ยเหลือ
ด้านการวิจัยกบัครู อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ที่
สนใจ 
2. เพื่อให้ค าปรึกษาและชว่ยเหลือ
ด้านการวิจัยกบันสิิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะดา้นวิจยัของ
นิสิตภาควชิาวจิัยและประเมินผล
การศึกษา 
4. เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีอาจารย์พี่
เลี้ยงช่วยให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาในการท าวิจัย  
5. เพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ และ
อาจารย์ที่สนใจในการท างานวิจยั  
6. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่
และอาจารย์ตีพิมพ์/เผยแพร่
งานวิจยัหรือขอทุนสนับสนุน 
งานวิจยั 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ต.ค  2558 
ถึง   

ก.ย.  2559 

28,000 1. ครู อาจารย์ที่มาปรึกษา
ปัญหาด้านการวิจัยได้รับความ
กระจ่างในการท าวิจัย และ
สามารถแก้ปัญหาให้ผู้ที่มา
ปรึกษาปัญหาการวิจัยได้ 
2. นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ที่มาปรึกษาปัญหาด้าน
การวิจัยได้รับความกระจ่างใน
การท าวิจัย และสามารถ
แก้ปัญหาให้ผู้ที่มาปรึกษา
ปัญหาการวิจัยได ้
3. นิสิต สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษามีทักษะ
ด้านท าการวิจัยมากข้ึน 
4. ผู้วิจัยสามารถผลิตผลงานที่
มีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
5. นักวิจัยรุ่นใหม่มีอาจารย์พี่
เลี้ยงช่วยช่วยให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาในการท าวิจัย  

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
เผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษา   



87 
 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

      6. นักวิจัยรุ่นใหม่และอาจารย์
ตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัยหรือ
ขอทุนสนับสนนุ งานวิจัย 

 

6 โครงการ พัฒนาระบบ
กลไกในการประเมินการ
ด าเนินการบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการ
ประเมินในการด าเนินการบริการ
วิชาการที่มปีระสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ต.ค  2558 
ถึง   

ก.ย.  2559 

20,000 1. มีระบบและกลไกในการ
ประเมินการด าเนนิการบริการ
วิชาการที่มปีระสทิธิภาพ 
2. ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ
และกลไกในการประเมินการ
ด าเนินการทีพ่ัฒนาขึ้นมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
เผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษา   

7 โครงการประเมินโครงการ
ห้องเรียนชุมชนอาเซียน 
(ACP) 

เพื่อประเมินโครงการห้องเรียน
ชุมชนอาเซียน (ACP) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ธ.ค.  2558 
ถึง   

เม.ย.  2559 

20,000 มีรายงานการประเมิน
โครงการห้องเรียนชุมชน
อาเซียน (ACP) ที่ชัดเจน มี
รายละเอียดเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจในเชงินโยบายและ
การปฏิบัต ิ

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
เผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษา   

รวมงบประมาณ 522,500   (ห้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตารางการปฏิบัติงาน (Gantt  Chart)  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศกึษา                 
1 โครงการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิต  มิ.ย. - ก.ค. 59             
2 โครงการวัดผล วิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ม.ค. - ก.พ. 59             
3 โครงการสัมมนาการผลิตมหาบัณฑิต  ส.ค. - ก.ย. 59             
4 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ม.ค. - พ.ค. 59             
5 โครงการจัดกิจกรรมประมวลความรู้และประเมินผลการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เม.ย. 59             
6 โครงการเสริมหลักสตูรการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.ค. – พ.ค. 59             
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกฬีา              
7 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
8 กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ต.ค. 58 -ก.ย. 59             
9 กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาววิทย์ฯ กีฬา มี.ค. 59             
10 กิจกรรมเครือข่ายวิทย์ฯ กีฬาสัมพันธ์ เม.ย. 59             
11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน ก.ค. - ก.ย. 59             
12 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง พี่ และอบรมพัฒนาจิตวิทย์ฯกีฬา ส.ค. - ก.ย. 59             
13 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ และกีฬาสีภาควิชาฯ ก.ย. 59             
14 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑิต พ.ย. - ธ.ค. 58             
15 กิจกรรมสัมมนาน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการการวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา ส.ค. - ก.ย. 59             
16 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลักสูตร  จ านวน 4 หลักสูตร ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
17 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM) ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
18 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) ม.ค. - เม.ย. 59             
 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                

19 โครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านจิตวิทยา ก.พ. – เม.ย. 59             
20 โครงการจัดการความรู้และการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศจิตวิทยา มี.ค. – เม.ย. 59             
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพจิตวิทยา ก.พ. - พ.ค. 59             
22 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  ระดับบัณฑิต ศึกษา   ต.ค. 58              
23 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา ประจ าปีการศึกษา  2558 พ.ย. 58 – มี.ค. 59             
24 โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณว์ิชาชีพแก่นิสิตฯ ประจ าปีการศึกษา  2558 ก.พ. 59             
25 โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตฯ ประจ าปีการศึกษา  2559 เม.ย. –พ.ค. 59             
26 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2559 พ.ค. – ก.ย. 59             
27 โครงการนิเทศการฝึกงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ม.ค. – มี.ค. 59             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน              
28 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   ม.ค. - มิ.ย. 59             
29 โครงการกลยุทธ์การพัฒนาหลักสตูรและการประกันคุณภาพด้วยการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ฯ   พ.ย. 58             
30 โครงการพัฒนานิสิตระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปริญญาเอก หน่วยงานคณะศึกษาศาสตรฯ์  ต.ค. 58 - ส.ค. 59             
 ภาควิชาการบริหารการศกึษา                

31 โครงการศึกษาดูงานในประเทศส าหรับนิสิตปริญญาโท ต.ค. 58  - ก.ย. 59             
32 โครงการสัมมนาทางวิชาการทิศทางและแนวโน้มการบริหารและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
33 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเตรียมความพร้อมและแนะน าการเรียนส าหรับนิสิตใหม่” ก.ค. - ส.ค. 59             
34 โครงการการประชุมสัมมนา “ก ากับติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดษุฎีบัณฑิต ฯ” ธ.ค. 58             
35 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตั้งช่ือเรื่องและการเขียนเค้าโครงการวิจัยฯ รุ่น พ.28 ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
36 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเครื่องมือและการเขียนรายงานการวิจัยฯ รุ่น พ.27 ธ.ค. 58             
37 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ฯ ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
38 โครงการบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
39 โครงการอาเซียนคลาสรูม ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
40 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การน าเสนอ เค้าโครงการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา” ต.ค. 58             
41 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเขียนบทความการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ มี.ค. - ก.ค. 59             
42 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยทางการบริหารและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี 21” มี.ค. 59             
43 โครงการการประชุม สัมมนา “การวางแผนจัดการศึกษาหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑิตฯ” ก.ค. 59             
44 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเตรียมความพร้อมและแนะน าการเรียนส าหรับนิสิตหลักสตูร กศ.ด. รุ่น 13”    ก.ค. 59             
45 โครงการศึกษาดูงานในประเทศด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษา มี.ค. - มิ.ย. 59             
46 โครงการตดิตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มิ.ย. 59             
47 การประชุมวิชาการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการนิเทศการศึกษาส าหรับผู้เรียนมีทักษะการพัฒนาการเรียนรู้ในอนาคต ต.ค. 58             
48 การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 โดยการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนฯ ก.พ. 59             
49 การทวนสอบ หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ม.ค. 59             
50 การบริหารจัดการให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนหรือให้มีกิจกรรมนิสิตช่วยงานเป็นบางเวลาฯ ต.ค. 58 - ก.ค. 59             
51 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการตั้งโจทย์ ค าถามการวิจัย และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฯ มี.ค. - มิ.ย. 59             
52 หน่ึงหลักสูตร หนึ่งชุมชน “ผักหวานป่ากับการเป็นผู้น าในชุมชน” ต.ค. 58 - ก.ค. 59             
 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา              

53 โครงการปฐมนิเทศนิสิต เทคโนฯ ระดับปริญญาตร ี ส.ค. 59             
54 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาตรี เทคโนฯ ศึกษาศาสตร์  มมส. สัมพันธ์ ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
55 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีการศึกษาฯ ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
56 โครงการนิสิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน   ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
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57 โครงการเลี้ยงส่งเอื้อย - อ้าย ได้รับปรญิญา ธ.ค. 58             
58 โครงการสุดยอดนิสติเทคโนฯ  (The Best’ Student ETC) ธ.ค. 58             
59 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต เสริมทักษะความรู้บูรณาการรายวิชา ฯ เม.ย. - ก.ค. 59             
60 โครงการให้ค าปรึกษานิสิต (Home Room) ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
61 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านปฏิบัติการและความรู้ส าหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา   ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
62 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านปฏิบัติการและความรู้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์   ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
63 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
64 โครงการน าเสนอผลงานนิสิตหลังฝกึประสบการณ์วิชาชีพ (มหกรรมคนท าสื่อฯ) ธ.ค. 58             
65 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
66 โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อพฒันาวิทยานิพนธ์ ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
67 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑติศึกษาบรูณาการรายวิชา ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
68 โครงการโสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์ ธ.ค. 58 - ก.พ. 59             
69 โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ก.ค. - ส.ค. 59             
70 โครงการฉลองดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเทคโนฯ ธ.ค. 58 - ม.ค. 59             
71 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา เทคโนฯ  ศึกษาศาสตร์ มมส. ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
72 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
73 โครงการทวนสอบการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
74 โครงการศึกษาดูงานนิสิตเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 58  - ก.ย. 59             
75 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มี.ค. 59             
 งานบริหารและแผน              

76 โครงการวันศึกษาศาสตร ์ ก.ย. 59             
77 โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ธ.ค. 58             
78 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ก.พ. 59             
79 โครงการพัฒนาองค์กรและงานประกันคุณภาพการศึกษา มิ.ย. - ก.ค. 59             
80 โครงการ EDU MSU KM DAY 2016 เม.ย. 59             
81 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร ์ มี.ค. 59             
82 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ พ.ค. 59             
83 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศ การจัดการบรรณานุกรม และการเลือกแหล่งตีพิมพ์ฯ” ต.ค. 58 -  ก.ย. 59               
 งานวิจัย              

84 โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับป.ตรี ป.โท และป.เอก                ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
85 โครงการผลติต าราและหนังสือทางวิชาการ ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
86 โครงการหนึ่งหลักสตูรหนึ่งชุมชน ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

87 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ธ.ค. 58 - เม.ย 59              
88 โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยในการขอทุนจากภายนอก ธ.ค. 58 - เม.ย 59              
 งานบัณฑิตศกึษา              

89 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (NCER) ก.ย. 59             
 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์              

90 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสตูร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ค. 58 -  ก.ย. 59             
91 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
92 โครงการประเมินหลักสูตร ก.ค. – ส.ค. 59             
 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ                

93 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ เม.ย. 59             
94 โครงการวันพ่อแห่งชาติ (น้อมน าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)   ธ.ค. 58             
95 โครงการกีฬาบุคลากร ธ.ค. 58             
96 โครงการเทศน์มหาชาติ และบุญกฐิน ประจ าปี (ร่วมกับส่วนกลาง)  มี.ค. 59             
97 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจ าปี   เม.ย. 59             
98 โครงการสืบสานวัฒนธรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ ธ.ค. 58 - ม.ค. 59             
99 โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ต.ค. - ก.ย. 59             
100 โครงการศึกษาศาสตร์ สีเขียว ม.ค. - มี.ค. 59             

 งานพัฒนานิสิต              
101 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญา  ประจ าปีการศึกษา 2558 มี.ค. 59             
102 โครงการพัฒนาผู้น านิสิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา มี.ค. 59             
103 โครงการอบรมประกันคุณภาพ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับนิสิต ก.พ. - พ.ค. 59             
104 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตร ี ส.ค. 59             
105 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ ป.โท และ ป.เอก ส.ค. 59             
106 โครงการพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตรต์ามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มิ.ย. - ก.ค. 59             
107 โครงการการแข่งขันทักษะการสอน มี.ค. - พ.ค. 59             
108 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑติศึกษา  ครั้งท่ี  3 ส.ค. - ก.ย. 59             
109 โครงการบริจาคโลหติท าความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เม.ย. - ก.ย. 59             
110 โครงการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร ์ ธ.ค. 58 - มิ.ย. 59             
111 โครงการวินัยนิสิตและกยศ. สัญจรพบน้อง คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจ าปีการศึกษา 2558 (3D) พ.ย. – ธ.ค. 58             

 ศูนย์กิจการต่างประเทศ                 
112 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ MSU English Exit-Exam ก.พ. 59             
113 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ม.ค. – พ.ค. 59             



94 
 

 

 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

114 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ย. 58             
115 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (ICER) 2016 ต.ค. 58 – ก.ย. 59             
116 โครงการความร่วมมือทางการวิจัยกับสถาบันต่างชาติ ต.ค. 58 – ก.ย. 59             
117 International Student Corner (ISC) ต.ค. 58 – ก.ย. 59             

 ศูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพ              
118 โครงการสัมมนากลางปี ก.ย. 59             
119 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครูและขอบคุณสถานศึกษาฯ  ก.พ. 59             
120 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มี.ค. 59             
121 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เม.ย. 59             
122 โครงการปฏิบัติธรรมช้ีน าชีวิต มี.ค. 59             
123 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนท่ี 2/2558 พ.ย. 58 - ก.พ. 59             
124 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1/2559 พ.ค. - ก.ย. 59             
125 โครงการแรงบันดาลใจ  สภาพแวดล้อมทีด่ีและครูที่ด ี พ.ย. 58             
126 โครงการ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน” ก.พ. - มี.ค. 59             
127 โครงการ  “เด็กมีปัญหา นิสิตครูอาสาช่วยเหลือ” ก.พ. - มี.ค. 59             
128 โครงการ  “การจัดการเรียนรู้ด้วยความรัก” ก.พ. - มี.ค. 59             
129 โครงการ  “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ” พ.ย. 58             
130 โครงการ “โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ ให้ส าหรับครูพี้เลี้ยง” ก.ย. 59             

 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพรน่วัตกรรมทางการศกึษา              
131 โครงการตดิตามและถอดบทเรียนฯ ตามแนวทาง Browser in service โดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
132 โครงการการประเมินผลโครงการเสริมสรา้งพลังอ านาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
133 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (Excellent Center) คณะศึกษาศาสตร์ฯ   ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
134 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการด้านงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร ์ ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
135 โครงการคลินิกวิจัย ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
136 โครงการ พัฒนาระบบกลไกในการประเมินการด าเนินการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ค. 58 - ก.ย. 59             
137 โครงการประเมินโครงการห้องเรียนชุมชนอาเซียน (ACP) ธ.ค. 58 - เม.ย. 59             
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
ยุทธศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
ปี 2559 

ภาควิชาวิจัยฯ 
1. สัมมนาการผลิต
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา 
2. โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
หลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
3. โครงการจัดกจิกรรม
ประมวลความรู้และ
ประเมินผลการเรียนการ
สอน หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

ภาควิชาวิจัยฯ 
1. การเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นิสิต ภาควิชา
วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. วัดผล วิจัยสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย 
ภาควิชาจิตวิทยาฯ 
3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพจิตวิทยา 
4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ  ระดับ
บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 
งานวิจัย   
5. โครงการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย

ภาควิชาบริหารฯ 
1. หนึ่งหลักสูตร หนึ่ง
ชุมชน “ผักหวานป่ากับ
การเป็นผู้น าในชุมชน” 
ภาคเทคโนโลยีฯ 
2. โครงการนิสติ
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน   
3. โครงการเปดิโลกทัศน์
ทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
หลักสตูร 

ภาควิชาเทคโนโลยีฯ 
1. โครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ 
2. โครงการเทศน์
มหาชาติ และบุญกฐิน 
ประจ าปี (ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 
3. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจ าปี   

งานบริหารและแผน 
1. โครงการวันศึกษา 
ศาสตร ์
2. โครงการอบรมการ
บริหารความเสี่ยงให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุน 
3. โครงการ EDU MSU 
KM DAY 2016 
4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะ
ศึกษาศาสตร ์
5. โครงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรสาย
วิชาการ 
งานวิชาการฯ 
6. โครงการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ คณะศึกษา 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ 
1. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
(น้อมน าเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว)   
2. โครงการกีฬาบุคลากร 
ศูนย์กิจการต่างประเทศ 
3. โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
4. International 
Student Corner (ISC) 
 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ 
1. โครงการศึกษาศาสตร์ 
สีเขียว 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

4. โครงการเสริมหลักสูตร
การเรยีนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการนิสติ 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพฯ 
5. กิจกรรมส่งเสริม   
วิชาการและกิจกรรมภายใต้
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
(MOU) 
6. กิจกรรมศูนย์วิจยัและ
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 
7. กิจกรรมคืนสู่เหยา้           
ชาววิทย์ฯ กีฬา 
8. กิจกรรมเครือข่าย วิทย์ฯ 
กีฬาสัมพันธ ์

ส าหรับคณาจารย์ 
บุคลากร และนสิิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปรญิญาเอก  คณะ
ศึกษาศาสตร ์
6. โครงการผลิตต าราและ
หนังสือทางวิชาการ 
7. โครงการพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม ่
8. โครงการพัฒนาหัวข้อ
วิจัยในการขอทุนจาก
ภายนอก 
งานบัณฑิตศึกษา 
9. โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ (NCER) 
ศูนย์กิจการต่างประเทศ 
10. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่

5. โครงการทวนสอบ
การจัดการเรยีนการ
สอนและผลสัมฤทธ์ิของ
หลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
งานบริหารและแผน 
6. โครงการถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 
7. โครงการพัฒนา
องค์กรและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
งานวิจัย 
8. โครงการหนึ่ง
หลักสตูรหนึ่งชุมชน 
 

4. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมส่งท้ายปเีก่า  
ต้อนรับปีใหม ่
5. โครงการหนึ่งคณะ 
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
6. โครงการปฏิบตัิธรรม
ช้ีน าชีวิต 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
7. โครงการประเมิน
หลักสตูร 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

9. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและศึกษาดูงานก่อน
ฝึกงาน 
10. กิจกรรมสานสัมพันธ์
น้อง พ่ี และอบรมพัฒนาจิต 
วิทย์ฯกีฬา 
11. กิจกรรมไหวค้รูกีฬา 
บูชาอาจารย์ใหญ่ และกีฬาสี
ภาควิชาฯ 
12. กิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายการวิจัยระดับชาติ
และพัฒนาศักยภาพนิสิต
ระดับบณัฑติ 
13. กิจกรรมสมัมนา
น าเสนอหัวข้อ  และ
ปฏิบัติการการวิจัยของ
บุคลากรและนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
14. กิจกรรมทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
ศูนย์บริการวิชาการฯ 
11. โครงการพัฒนาระบบ
ศูนย์ประสานงานศูนย์วิจัย
ความเป็นเลิศ (Excellent 
Center) คณะศึกษา 
ศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
12. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางวิชาการ
ด้านงานวิจัยคณะศึกษา 
ศาสตร ์
13. โครงการคลินิกวิจยั 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
9. โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
10. โครงการ “โครงการ
ฝึกอบรมทางวิชาการ ให้
ส าหรับครูพี้เลี้ยง” 
ศูนย์บริการวิชาการฯ 
11. โครงการติดตาม
และถอดบทเรียน
โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบตามแนวทาง 
Browser in service 
โดยใช้ระบบ Coaching 
and Mentoring 
12. โครงการการ
ประเมินผลโครงการ
เสรมิสร้างพลังอ านาจ
การจัดการศึกษาที่สร้าง
สุขภาวะในโรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

หลักสตูร  จ านวน  4  
หลักสตูร 
15. กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ (KM) 
16. โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
(ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 
ภาควิชาจิตวิทยาฯ 
17. โครงการศึกษาดูงานใน
หน่วยงานด้านจิตวิทยา 
18. โครงการจัดการความรู้
และการประกันคณุภาพสู่
ความเป็นเลิศจิตวิทยา 
19. โครงการนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา  2558 
 
 

13. โครงการ พัฒนา
ระบบกลไกในการ
ประเมินการด าเนินการ
บริการวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
14. โครงการประเมิน
โครงการห้องเรียนชุมชน
อาเซียน (ACP) 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

20. โครงการสัมมนา 
หลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นิสิต  หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต   
สาขาวิชาจิตวิทยา ประจ าปี 
การศึกษา  2558 
21. โครงการสัมมนา 
เพื่อเตรียมความพร้อม 
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา  2559 
22. โครงการนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา  2559 
23. โครงการนิเทศการ
ฝึกงานของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาหลักสูตรฯ 
24. โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต  
ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน 
25. โครงการกลยุทธ์การ
พัฒนาหลักสตูรและการ
ประกันคณุภาพด้วยการ
จัดการความรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
26. โครงการพัฒนานิสิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และ ปรญิญาเอก หน่วยงาน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(จ านวน  9  สาขาวิชา) 
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คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาการบริหารฯ 
27. โครงการศึกษาดูงานใน
ประเทศส าหรับนสิิตปริญญา
โท  สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
28. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการทิศทางและแนวโน้ม
การบริหารและพัฒนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
29. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การเตรียมความ
พร้อมและแนะน าการเรียน
ส าหรับนสิิตใหม ่
30. โครงการการ
ประชุมสมัมนา 
“ก ากับติดตามการจดั
การศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบณัฑติและ
หลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
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บริหารและพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี  2558” 
31. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการตั้งช่ือเรื่อง
และการเขียนเค้าโครง              
การวิจัย และพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา รุ่น พ.28 
32. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้างเครื่องมือ
และการเขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา นิสติ
สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา รุ่น พ.27 
33. โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
หลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
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34. โครงการบริหารสมัพันธ์ 
แห่งประเทศไทย 
35. โครงการอาเซียนคลาส
รูม 
36. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การน าเสนอ เคา้
โครงการวิจัยและพัฒนา
ทางการบริหารและพัฒนา
การศึกษา” 
37. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การเขียน
บทความการวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการนานาชาต ิ
38. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “ทิศทางและ
แนวโน้มของการวิจัย
ทางการบริหารและพัฒนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
39. โครงการการประชุม 
สัมมนา “การวางแผนจัด
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สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา ประจ าปี 
2559” 
40. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การเตรียมความ
พร้อมและแนะน าการเรียน
ส าหรับนสิิตหลักสูตร กศ.ด. 
รุ่น 13”    
41. โครงการศึกษาดูงานใน
ประเทศด้านการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
42. โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 
43. การประชุมวิชาการเรื่อง 
การเปลีย่นแปลงการนิเทศ
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การศึกษาส าหรับผู้เรยีนมี
ทักษะการพัฒนาการเรียนรู้
ในอนาคต 
44. การพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการนิเทศการศึกษา ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการ 
ศกึษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนหลักสตูรการสอน
และการนเิทศ ของมหา 
วิทยาลัยศลิปากร และ
หลักสตูรการนิเทศและการ
สอนของ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
45. การทวนสอบ หลักสตูร
การศึกษาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการนิเทศการ 
ศึกษา ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 
46. การบรหิารจดัการใหม้ี
บุคลากรสนับสนุนการเรียน
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การสอนหรือให้มีกิจกรรม
นิสิตช่วยงาน เป็นบางเวลา 
ในสาขาวิชาการนิเทศการ 
ศึกษา 
47. การประชุมสมัมนาทาง
วิชาการ เรื่องการตั้งโจทย์ 
ค าถามการวิจยั และเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิต
สาขาวิชาการนิเทศการ 
ศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีฯ 
48. โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
เทคโนฯระดับปริญญาตร ี
49. โครงการสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจบุัน
ระดับปริญญาตรี เทคโนฯ 
ศึกษาศาสตร์  มมส.สมัพันธ์ 
50. โครงการเลีย้งส่งเอื้อย - 
อ้าย ได้รับปริญญา 
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51. โครงการสดุยอดนสิิต              
เทคโนฯ  (The Best’ 
Student ETC) 
52. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เสริมทักษะความรู้
บูรณาการรายวิชา 
1. วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น 
2 วิชากิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
53. โครงการให้ค าปรึกษา
นิสิต (Home Room) 
54. โครงการพัฒนา
สมรรถนะด้านปฏิบัติการ
และความรู้ส าหรับนัก
เทคโนโลยีการศึกษา   
55. โครงการพัฒนา
สมรรถนะด้านปฏิบัติการ
และความรู้ส าหรับครู
คอมพิวเตอร์   
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บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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56. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
57. โครงการน าเสนอผลงาน
นิสิตหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (มหกรรมคนท าสื่อ
ฯ) 
58. โครงการสัมมนานิสติ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
วิทยานิพนธ ์
59. โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาบูรณา
การรายวิชา 
60. โครงการโสตฯ-เทคโนฯ
สัมพันธ์ 
61. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
บัณฑิตศึกษา 
62. โครงการฉลองดุษฎี
บัณฑิตและมหาบณัฑิตเทค
โนฯ 
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63. โครงการสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาเทคโน
ฯ  ศึกษาศาสตร์ มมส. 
64. โครงการศึกษาดูงาน
นิสิตเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 
65. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
งานบริหารและแผน 
66. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การสบืค้น
สารสนเทศ การจดัการ
บรรณานุกรม และการเลือก
แหล่งตีพิมพ์เพื่อการวิจยั 
ส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษา” 
งานวิชาการฯ 
67. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสตูร คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ 
68 .โครงการศิษย์เก่า
สัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร ์
งานพัฒนานิสิต 
69. โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปรญิญา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 
70. โครงการพัฒนาผู้น า
นิสิต ส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม และต่อต้านยา
เสพติดในสถานศึกษา 
71. โครงการอบรมประกัน
คุณภาพ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสติ 
(เปลี่ยนจากโครงการอบรม
วินัยนิสิต) 
72. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับปริญญาตร ี
73. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับ ป.โท และ ป.เอก 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

74. โครงการพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
75. โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 
76. โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์นิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา  ครั้งท่ี  3 
77. โครงการบริจาคโลหิต            
ท าความดีถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
78. โครงการประชาสัมพันธ์  
อัตลักษณ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร ์
79. โครงการวินัยนิสติ  
และกยศ. สัญจรพบน้อง 
คณะศึกษาศาสตร์  



112 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
ประจ าปีการศึกษา  2558 
(3D) 
ศูนย์กิจการต่างประเทศ 
80. โครงการอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับ
การสอบ MSU English 
Exit-Exam 
81. โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ (ICER) 2016 
82. โครงการความร่วมมือ 
ทางการวิจัยกับสถาบัน 
ต่างชาติ 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
83. โครงการสัมมนากลางปี 
84. โครงการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพ
ครูและขอบคณุสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

และปัจฉิมนเิทศนิสติ
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
85. โครงการปฐมนิเทศนสิิต
ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
86. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
ภาคเรยีนที่ 2/2558 
87. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภาค
เรียนที่ 1/2559 
88. โครงการแรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อมท่ีดีและครูที่ด ี
89. โครงการ “ธรรมชาติ
การเรยีนรู้ของผู้เรียน” 
90. โครงการ  “เด็กมีปญัหา 
นิสิตครูอาสาช่วยเหลือ” 
91. โครงการ  “การจัดการ
เรียนรูด้้วยความรัก” 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเชิงการ
แข่งขัน และการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว  และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

92. โครงการ  “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบครู
มืออาชีพ” 

รวม 92 13 14 6 7 4 1 
รวมท้ังสิ้น            137               โครงการ 
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คณะผู้จัดท า 

 

 
ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  จลุสุวรรณ์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 รองศาสตราจารย์สุรชา  อมรพันธุ์                     รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  
 รองศาสตราจารย์สมบัติ  ท้ายเรือค า  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  โฉมยา  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
 อาจารย์อารยา ปิยะกุล    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
 
สนับสนุนข้อมูล 
 หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
 เลขานุการภาควิชาทุกภาควิชา 
 หัวหน้างานทุกงาน 
 
 
ผู้จัดท า 
 นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวภัทราภรณ์  ชาวนคร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
อัดส าเนา 
 นายณัฐพงศ์ นามเทพ 
 


