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ส่วนที่  1 
ทิศทางการด าเนนินงานตามนยยบายปีงบประมาณ 2562 

 
แนวนยยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล    

 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย                    
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 1.  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่                
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 2.  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ                 
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 3.  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม              
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้                  
ทักษะการใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี              
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 5.  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 6.  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 7.  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์                   
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
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 8.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง  
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 9.  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล                   
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 ปรัชญา : ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 

 วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล  
 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ :  
    เนป็นเนลิศทางวิชาการ หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิต                 
 มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และได้รับการจัดอันดับคุณภาพ 
 มาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ  
    บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล หมายถึง การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิ่น และองค์
 ความรู้วิชาการท่ียกระดับมาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน 
 
 
 ค่านิยมองค์กร :  
  TAKASILA 
   T  =  Teamwork  (การท างานเป็นทีม) 
   A  =  Accountability  (การได้รับการยอมรับ) 
   K  =  Knowledge Based and Local Wisdom  (การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
   A  =  Academic  (ความเป็นวิชาการ) 
   S  =  Sufficiency Economy  (เศรษฐกิจพอเพียง) 
   I   =  Innovation  (นวัตกรรม) 
   L  =  Learning Organization  (การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 
   A  =  Achievement  (การมุ่งสู่ความส าเร็จ) 
 
 
 

http://www.sufficiencyeconomy.com/2006/02/3.html
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 พันธกิจ :  
 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 

 ยุทธศาสตร์ :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
                                 ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง 
                                วิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา 
                                ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
      มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
      มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่  2  ข้อมลูทั่วไป 
ข้อมูลพื้นฐาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 
วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเนป็นเนลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับ               
ในระดับนานาชาติ 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 1. ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิต มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก                  
ทุกหลักสูตร 
 2. เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการท าความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
      4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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ค่านิยมองค์กร 
 GROWTH  
 G  =  Goals  การมีเป้าหมายในการท างาน การท างานแบบมุ่งเป้า 

   KPI - ผลลัพธ์ (Outcome)  
 R   =  Responsibility  ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส 

   KPI -  กระบวนการท างานที่ส าเร็จตามเป้าหมาย (Process) 
 O   = Originality  ริเริ่มสร้างสรรค์  

   KPI -  ผลการท างาน (Output) 
 W   = Wisdom   ปัญญาการสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเองและพัฒนา 
    สังคม 
    KPI - ตัวของบุคลากร (Input) กระบวนการท างาน (Process)  
 T   = Teamwork  การท างานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ  

   KPI – กระบวนการท างาน (Process) และผลลัพธ์ของงาน (Outcome)  
 H   = Happiness องค์กรแห่งความสุขความสุขในการท างาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ สังคม)  
    มีจิตบริการที่ดี (Service Mind) 

   KPI – ตัวบุคลากร (Input) และผลการปฏิบัติงาน (Output) 

เนอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 
อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการ 
ด้านการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
สังคมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  เนป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิต
และศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
  เนป้าประสงค์ที่ 2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงาน
การวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร 
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   เนป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
   เนป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะตาม
หลักธรรมาภิบาล 
   เนป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   เนป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
   เนป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ใน
ระดับสากล 
  เนป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
   เนป้าประสงค์ที่ 6.2 คณะมีการส่งเสริมให้มีการท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
มีการแลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   เนป้าประสงค์ที่ 7 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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                                                   ยครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ยครงสร้างการบริหาร 
  

 

 

     

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

   

 

   

 

  

  

 

 
 
 
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ภาควิชาจิตวิทยา 
การศึกษาและ               
การแนะแนว 

ภาควิชา             
การบริหาร
การศึกษา 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

ภาควิชาวิจัย
และพัฒนา
การศึกษา 

ภาควิชา
หลักสตูรและ

การสอน 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและ

การกีฬา 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร ์

หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

สุขภาพและการกีฬา 

รองคณบดีฝ่ายศิษยเ์ก่า 

สมัพนัธแ์ละกิจการพิเศษ                                                                     

 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดี 
 

รองคณบดี 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 

หัวหน้าภาควิชาการ
บริหารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาวจิัย
และพัฒนาการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชา 
หลักสูตรและการสอน 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร                             
คณะศึกษาศาสตร์ 

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดี 
  

รองคณบดี 
  

หัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ 

สุขภาพและการกีฬา 
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ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 

 

   จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 
จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เนชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

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

1 หลักสูตรและการสอน 2 3 1 18 5 2 3 1 - 1 36 
2 การบริหารการศึกษา 1 - 1  3 1 - 1 - - 7 
3 วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 2 2 3 3 - - - 1 - 11 
4 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 1 - 1 8 - - - -  - 10 
5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 6 3 - - - 2 - 11 
6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - - 7 1 1 - - 1 - 10 
 รวม 4 5 5 42 15 4 3 2 4 1 85 

*ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักงานเนลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 24 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 17 

รวม 44 

*ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 
 

        ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 
ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การปฏิบัติราชการ 2558 2559 2560 
คะแนนที่ได้ 4.4300 4.5974 4.4391 
คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 

  
  

               ผลประเนมินการประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ.) 

ผลประเนมิน ปีการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายใน 

2558 2559 2560 

คะแนนที่ได้ 4.54 4.47 4.73 
คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 
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หลักสูตรที่จัดการเนรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2561 

ระดับ/สาขาที่เนปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเนศษ ศูนย์อ่ืน 

1. ระดับปริญญาตรี     
1.1   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 211 - - 211 
1.2   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 385 - - 385 
1.3   วท.บ. จิตวิทยา 196 40 - 236 
1.4   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 228 - - 228 
1.5   กศ.บ. ภาษาไทย 312 - - 312 
1.6   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 265 - - 265 
1.7   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 404 - - 404 
1.8   กศ.บ. สังคมศึกษา 244 - - 244 
1.9   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 331 85 - 416 

รวม 2,577 125 - 2,702 
2. ระดับปริญญายท     
2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา - 195 - 195 
2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 20 106 - 126 
2.3  กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา 1 10 - 11 
2.4  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 3 47 - 50 
2.5  กศ.ม. จิตวิทยา 3 22 - 25 
2.6  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 8 44 - 52 
2.7  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 7 11 - 18 
2.8  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 50 - - 20 

รวม 92 435 - 527 
3.ระดับปริญญาเนอก     
3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 47 - - 47 
3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 29 - - 29 
3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลการศึกษา 18 - - 18 
3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 30 - - 30 
3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 14 - - 14 
3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 20 - - 20 
3.7  กศ.ด. การนิเทศการศึกษา 25 - - 25 

รวม 183 - - 183 
       รวมทั้งสิ้น 3,412 

*ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
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งบประมาณรายจ่ายเนงินแผ่นดินและเนงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเนงินแผ่นดิน 
งบประมาณ                 

รายจ่ายเนงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 11,185,940 32,110,700 
1. งบบุคลากร 8,064,240 3,161,500 
   1.1 เงินเดือน  7,158,360 3,161,500 
   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 672,000 - 
   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 233,880 - 
2. งบด าเนนินงาน 1,251,700 10,493,600 
   2.1 ค่าตอบแทน - 6,617,200 
   2.2 ค่าใช้สอย - 2,802,400 
   2.3 ค่าวัสดุ 1,251,700 954,000 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 120,000 
3. งบลงทุน 1,870,000 442,200 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,870,000 442,200 
   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
4. งบเนงินอุดหนุน - 15,351,800 
   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 11,100,500 
        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย - 10,916,900 
        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ - 183,600 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน - 4,251,300 
5. งบรายจ่ายอ่ืน  2,661,600 
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ - 400,000 
   5.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน - 965,700 
   5.3 เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน - 700,000 
   5.3 รายจ่ายอื่นๆ - 595,900 
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ส่วนที่  3 

ยครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2562 
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สรุปและเนปรียบเนทียบยครงการ ปีงบประมาณ 2561 และยครงการ ปีงบประมาณ 2562                            
ของภาควิชาและฝ่ายงาน  

 

  ที่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน จ านวนยครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
2561 2562 2561 2562 

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   11 12 196,700 183,700 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  12 11 137,000 162,900 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  1 4 79,000 381,800 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   4 5 36,200 44,200 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  8 8 159,000 208,800 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  13 18 79,000 106,800 
7 งานบริหารและแผน 7 5 440,000 570,000 
8 งานวิจัย และบริการวิชาการ 2 5 1,100,000 1,133,800 
9 งานวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ 5 23 495,000 1,040,200 
10 งานพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 12 17 255,000 399,000 
11 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 4 - 80,000 - 
12 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  12 - 327,600 - 
13 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 3 - 830,000 - 

รวมทั้งสิ้น 94 108 4,214,500 4,231,200 
 

หมายเนหตุ : งบประมาณประจ าปี 2562 ล าดับที่ 8 และ 13 รวมงบประมาณยครงการวิจัยและยครงการบริการ     
    วิชาการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดสรรคืนคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 75 
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สรุปยครงการที่ด าเนนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ยดยแยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ที ่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน ยุทธฯ 
1 

ยุทธฯ 
2 

ยุทธฯ 
3 

ยุทธฯ 
4 

ยุทธฯ 
5 

ยุทธฯ 
6 

ยุทธฯ 
7 

รวม 

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   12       12 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 11       11 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  4       4 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   5       5 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  8       8 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  17   1    18 
7 งานบริหารและแผน     4 1  5 
8 งานวิจัย  2 3     5 
9 งานวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ 17   1 4 1  23 
10 งานพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 11   4  1 1 17 
 รวมทั้งสิ้น 85 2 3 6 8 3 1 108 
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ยครงการภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริม
วิชาการและกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
(MOU) 

เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบันต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
 

10,000 มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบัน
ต่างประเทศอย่างน้อยปี
ละ 2 คน 

1. อ.ดร.อาภรณ์
โพธิ์ภา 
2. อ.วรรณพร 
ส าราญพัฒน์            
เบรดี 

2 กิจกรรมศูนย์วิจัย
และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกาย
และการกีฬา 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนิสิตได้ฝึกปฏิบัติ    
ในการออกก าลังกายและการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
 

7,000 นิสิตได้ฝึกการใช้เครื่อง
ออกก าลังกาย 

1. อ.ปิยเชษฐ์  
ตะสิงห์ 
2. อ.วรรณพร 
ส าราญพัฒน์            
เบรดี 

3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า 
ชาววิทย์ฯ กีฬา 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และผสมผสาน
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์และแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 61 
 

10,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

1. อ.ดร.ธนารัตน์  
ศรีผ่องงาม 
2. อ.ปิยเชษฐ์  
ตะสิงห์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและศึกษา           
ดูงานก่อนฝึกงาน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 61 –  ก.ย. 62 
 
 

5,000 นิสิตชั้นปีที่ 3 มีความ
พร้อมในการที่จะออก
ฝึกงาน 

1. อ.ดร.อาภรณ์
โพธิ์ภา 
2. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 

5 กิจกรรมสานสัมพันธ์
น้องพ่ี และกีฬาสี
ภาควิชาฯ 

เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้องและคณาจารย์เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

6,400 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. อ.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 
2. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
 

6 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา 
บูชาอาจารย์ใหญ่  

1. เพ่ือเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็น
พลเมืองดีของสังคม สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
2. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ย. 62 
 

10,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
2. อ.วรรณพร 
ส าราญพัฒน์            
เบรดี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายการวิจัย
ระดับชาติและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิต 

เพ่ือให้พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ 
ผลงานที่มีเอกลักษณ์  แตกต่างจาก
สถาบันอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
 

12,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.ชัยรัตน์  
ชูสกุล 
2. อ.ดร.อาภรณ์
โพธิ์ภา 
 
 
 
 

8 กิจกรรมสัมมนา  
น าเสนอหัวข้อและ
ปฏิบัติการการวิจัย
ของบุคลากรและ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพ่ือน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการ  
การวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. อบรมพัฒนาผลิตงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
 

10,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.   
ณภัสวรรณ            
ธนาพงษ์อนันท์ 
2. อ.ดร.ธนารัตน์  
ศรีผ่องงาม 
 
 
 

9 กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (KM)   

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ใน
ภาควิชาในการปฏิบัติงานให้มีนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
 

1,000 ได้นวัตกรรมทาง
การศึกษา อย่างน้อย 1 
นวัตกรรม 

1. อ.ดร.ธนารัตน์  
ศรีผ่องงาม 
2. อ.ปิยเชษฐ์  
ตะสิงห์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการเครือข่าย
วิทย์ฯ กีฬาสัมพันธ์   

เป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬากับสถาบันที่มีการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. 62 
 

10,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. อ.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 
2. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 

11 โครงการสัมมนา 
และติดตาม
ความก้าวหน้าการ 
ท าวิทยานิพนธ์นิสิต
ระดับบัณฑิต 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ในการท าวิจัย
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 5,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.ชัยรัตน์  
ชูสกุล 
2. อ.ดร.ธนารัตน์  
ศรีผ่องงาม 
 

12 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(งานภาคสนาม1/2) 

เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ม.ค. - ก.ค. 62 
 

97,300 นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้ออกฝึกประสบการณ์ 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
2. อ.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 

รวมงบประมาณ   183,700   (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสามพันเนจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปริญญาตรี       
1 โครงการสานสัมพันธ์

นิสิตสาขาวิชา
จิตวิทยา 

เพ่ือให้นิสิตทุกชั้นปีศิษย์เก่าและ
คณาจารย์ของภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนวได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
หลักสูตร และประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 4 ส.ค. - ก.ย. 62 
 
 

4,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ 
หลักสูตร และ
ประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

อ.พันตรีหญิง ดร.
ดุษฎี  เล็บขาว  

2 โครงการพัฒนานิสิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เม.ย. - พ.ค. 62 
 

4,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

อ.ชัยพร          
พงษ์พิสันต์รัตน์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

3 โครงการบริการ
วิชาการ : การบูรณา
การองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาสู่ชุมชน 

เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตได้บริการ
วิชาการองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพจิต
ทั้งด้านการส่งเสริมและการป้องกันกับ
นิสิต  บุคลากร  และบุคคลทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 3 ต.ค. – พ.ย. 61 
 

5,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. คณาจารย์และนิสิตได้
บริการวิชาการองค์
ความรู้ทางด้าน
สุขภาพจิตทั้งด้านการ
ส่งเสริมและการป้องกัน
กับนิสิต  บุคลากร  และ
บุคคลทั่วไป  

อ.ดร.ชนิตา 
รุ่งเรือง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะ
วิชาชีพทางจิตวิทยา 

เพ่ือให้นิสิตได้มีการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะทางด้านจิตวิทยา เช่น การ
ทดสอบทางจิตวิทยา การให้การปรึกษา 
การแนะแนว และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.พ. – เม.ย. 62 
 

9,400 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. นิสิตพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทางจิตวิทยามากยิ่งข้ึน 

อ.ดร.วิภาณี  
สุขเอิบ 

5 โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงใน
หน่วยงานทางด้าน
จิตวิทยา 

เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ระบบการท างานใน
หน่วยงานด้าน จิตวิทยา และได้รับ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. - ส.ค. 62 
 

8,600 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. นิสิตพัฒนาองค์
ความรู้และเข้าใจระบบ
การท างานด้านจิตวิทยา
มากยิ่งขึ้น 

อ.ศุภชัย ตู้กลาง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนาจิต
สาธารณะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา 

เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ส าหรับวิชาชีพจิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เม.ย. – พ.ค. 62 
 

4,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. นิสิตมีการพัฒนาจิต
สาธารณะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส าหรับวิชาชีพ
จิตวิทยา และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียนและการฝึก
ประสบการณ์ได้ 

อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 

 ระดับบัณฑิตศึกษา       
7 โครงการพัฒนาองค์

ความรู้และทักษะ
วิชาชีพทางจิตวิทยา
ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เพ่ือให้นิสิตได้มีการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะทางด้านจิตวิทยา เช่น  
การทดสอบทางจิตวิทยา การให้การ
ปรึกษา การแนะแนว การฝึกอบรม  
การท าวิทยานิพนธ์ และจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 ม.ค. - มี.ค. 62 
 
 

9,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์ 
ยุระยาตร์ 



24 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับดีข้ึนไป 
3. นิสิตได้พัฒนาองค์
ความรู้และทักษะ
ทางด้านจิตวิทยา เช่น 
การทดสอบทางจิตวิทยา 
การให้การปรึกษา การ
แนะแนว การฝึกอบรม 
การท าวิทยานิพนธ์ และ
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

8 โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์และ 
การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก ากับ
ติดตามการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 เม.ย. – พ.ค. 62 
 

13,100 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับการ
ก ากับติดตามและได้
น าเสนอความคืบหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ 

อ.ดร.อารยา        
ปิยะกุล  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ยครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา   
9 โครงการสัมมนาเพ่ือ

เตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิตภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

-  เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ รวมถึงภาระ
งานต่างๆ ที่ได้รับในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  มี.ค. - เม.ย. 62 
 

12,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3.  นิสิตเกิดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ รวมถึง
ภาระงานต่างๆ ที่ได้รับ
ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

อ.ศุภชัย ตู้กลาง 

10 โครงการนิเทศการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว 

เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์พ่ีเลี้ยงได้
ประสานงานกับอาจารย์นิเทศเพ่ือก ากับ
ติดตามภาระงาน ให้การปรึกษา ดูแล
ช่วยเหลือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

83,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

อ.ศุภชัย ตู้กลาง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. นิสิตและอาจารย์พ่ี
เลี้ยงได้ประสานงานกับ
อาจารย์นิเทศเพ่ือก ากับ
ติดตามภาระงาน ให้การ
ปรึกษา ดูแลช่วยเหลือใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

11 โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว    

เพ่ือให้นิสิตได้รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา  
และเพ่ือให้ภาควิชาได้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคในการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละ
หน่วยงานเพื่อการวางแผนในการส่งนิสิต
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรุ่นถัดไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พ.ย. 61 
 

10,300 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. นิสิตได้รายงานผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางจิตวิทยา และเพ่ือให้
ภาควิชาได้ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติงาน 

อ.ศุภชัย ตู้กลาง 

รวมงบประมาณ   162,900   (หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันเนก้าร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนานิสิต
ระดับปริญญาตรี 
ภาคหลักสูตรและ
การสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

1. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและ 
การสอน ได้รับระสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอนมีความสมัครสมานสามัคคี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 61 – ส.ค. 62 
 

142,000 1. เพ่ือให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน 
ได้รับประสบการณ์ตรง
ในกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน  
มีความสมัครสมาน 
สามัคคี  

ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 

2 โครงการพัฒนานิสิต
ระดับปริญญาโท  
และปริญญาเอก  
ภาคหลักสูตรและ
การสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

1. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน ได้รับระสบการณ์ตรงในการปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอนมีความสมัครสมานสามัคคี  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 61 – ส.ค. 62 
 

39,800 1. เพ่ือให้นิสิตระดับ
ปริญญาโท   
และปริญญาเอก 
ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน  
ได้รับประสบการณ์ตรง
ในกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้นิสิตระดับ
ปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน  
มีความสมัครสมาน 
สามัคคี  

3 โครงการเพื่อศึกษา 
ดูงานโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   

1. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและ 
การสอน ได้รับระสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอนมีความสมัครสมานสามัคคี  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ส.ค. 62 
 
 

100,000 1. เพ่ือให้นิสิตระดับ
ปริญญาโท ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน 
ได้รับประสบการณ์ตรง
ในกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตระดับ
ปริญญาโท ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน  
มีความสมัครสมาน 
สามัคคี  

ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 

4 โครงการส่งเสริมการ
น าเสนอบทความ
วิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน ได้รับระสบการณ์ตรงในการปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอนมีความสมัครสมานสามัคคี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 61 – ส.ค. 62 
 

 

100,000 1. เพ่ือให้นิสิตระดับ
ปริญญาโท ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน 
ได้รับประสบการณ์ตรง

ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ในกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตระดับ
ปริญญาโท  ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน  
มีความสมัครสมาน 
สามัคคี  

รวมงบประมาณ   381,800   (สามแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการวัดผล 
ประเมินผล และวิจัย
สัมพันธ์ แห่งประเทศ
ไทย 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจัย 
ในการศึกษา 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์และ
ประสบการณ์แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการ
วิจัยวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
4. เพ่ือเพ่ิมพูน ศักยภาพด้านการวิจัย
อย่างมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 
 

ก.พ. 62 
 
 

10,000 เนชิงปริมาณ : อาจารย์ 
และนิสิตภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษาได้
เข้าร่วมโครงการ 
เนชิงคุณภาพ :  
เกิดประโยชน์ และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน ชุมชน
หรือสังคม รวมถึงได้รับ
การยกย่องระดับ
นานาชาติหรือนานาชาติ 
เนชิงเนวลา : การจัดเตรียม
โครงการ และการเข้า
ร่วมโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หัวหน้าภาควิชา 

2 โครงการการเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นิสิต ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเสนอหัวข้อ
เรื่องท่ีน่าสนใจจะท าวิทยานิพนธ์ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้รับฟังข้อคิดจากอาจารย์
ในภาควิชาและเพ่ือนนิสิตเกี่ยวกับ
วิธีด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 
 
 
 

มิ.ย. 62 
 
 

10,000 เนชิงปริมาณ : อาจารย์ 
และนิสิตภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษาทั้ง 
2 สาขาได้เข้าร่วม
โครงการ 

หัวหน้าภาควิชา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ทางด้านการวิจัย ให้แก่นิสิต 

เนชิงคุณภาพ : เกิดประ
โยชนต่อนิสิต และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน ชุมชน
หรือสังคม รวมถึงได้รับ
การยกย่องระดับ
นานาชาติหรือนานาชาติ 
เนชิงเนวลา : การจัดเตรียม
โครงการ และการเข้า
ร่วมโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 โครงการทบทวน
ความรู้มุ่งสู่การสอบ
บรรจุครูคณิตศาสตร์ 

1. เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ให้กับ
บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ก่อนการสอบบรรจุในปีนี้ 
2. เพ่ือแนะน าแนวทางในการเข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
3. เพ่ือสร้างความม่ันใจให้บัณฑิตท่ีจะ
เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 
 
 

มี.ค. 62 5,000 ผลผลิตยครงการ 
(Output) : นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
ความเป็นครูเลข 
ผลลัพธ์ยครงการ 
(Outcome) : หลังจาก
ที่ได้ร่วมโครงการนี้ นิสิต
มีความเชี่ยวชาญ เป็นครู
ที่ดีและมีความเป็นมือ
อาชีพ 

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
 



32 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

เนชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการสอบบรรจุเป็น
ครูได้/มีงานท าไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
เนชิงคุณภาพ : นิสิตชั้นปี
ที่ 5 ของสาขา
คณิตศาสตร์ มีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะและ
เจตคติที่ดีต่อความเป็น
ครูเลข หลังจากท่ีได้ผ่าน
โครงการดังกล่าว ร้อยละ
100  
เนชิงเนวลา : ระยะเวลา
การมีงานท าหรอืได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการ
ครู ภายใน 1 ปี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการการสัมมนา
เพ่ือปรับพ้ืนฐานและ
เตรียมพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในชั้นปีที่ 1 
สาขาคณิตศาสตร์ 

1. เพ่ือนิสิตมีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการ ตามกรอบความรู้และ
แนวคดิของการจัดอบรมสามารถพัฒนา
นิสิต หรือ ผู้ที่มารับการเรียนรู้ พัฒนา
วิชาชีพครูและการศึกษาของนิสิต
ประเทศสืบต่อไป 
2. เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และการศึกษาทาง
คณิตศาสตร์ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
และพัฒนางานการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการศึกษาตามประเด็นที่เก่ียวข้อง ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ  
3. เพ่ือให้นิสิตสามารถเสนอทางเลือก
และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งเนื้อ
ต่างๆ ภายในคณิตศาสตร์ และการศึกษา
คณิตศาสตร์ตนเองถนัด จึงจะส่งให้ให้สิ่ง
ที่คุณค่าของสิ่งที่ก าลังศึกษาอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 

ก.ค. 62 
 

4,200 ผลผลิตยครงการ 
(Output) : หลังจากท่ี
ได้ร่วมโครงการนี้ นิสิต
เชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ศึกษาใน
หลักสูตร สาขา
คณิตศาสตร์ และนิสิต
ทุกคนจบตามระยะเวลา
ที่ก าหนดทุกคน  
ผลลัพธ์ยครงการ 
(Outcome) : นิสิต
สาขาคณิตศาสตร์ ที่
ก าลังจะเข้าศึกษาชั้นปีที่ 
1 มีความรู้ความเข้าใจ  
ที่เป็นทักษะพื้นฐานและ
เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อ
ความเป็นครูที่ดี 
เนชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของนิสิตที่เข้าร่วมใน
โครงการ  100 % 
 

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

เนชิงคุณภาพ : นิสิตชั้นปี
ที่ 1 ของสาขา
คณิตศาสตร์ มีประสิทธิ 
ภาพตามวัตถุประสงค์ทั้ง  
6 ข้อ ข้อละไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 
เนชิงเนวลา : ระยะเวลาใน
การศึกษาในหลักสูตร 
สาขาคณิตศาสตร์ 5 ปี 

5 โครงการการสัมมนา
และสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาคณิตศาสตร์ 
(ชั้นปีที่ 4) 

1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการ ตามกรอบความรู้และ
แนวคิดของการจัดสัมมนา 
2. เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และการศึกษาทาง
คณิตศาสตร์ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
และพัฒนางานการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการศึกษาตามประเด็นที่เก่ียวข้อง ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ  
3. เพ่ือให้นิสิตสามารถเสนอทางเลือก
และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 

ก.ค. 62 15,000 ผลผลิตยครงการ 
(Output) : หลังจากท่ี
ได้ร่วมโครงการนี้ นิสิต
พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และ
การศึกษาในสาขา
คณิตศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ ในชั้นปีที่ 
5 
ผลลัพธ์ยครงการ 
(Outcome) : นิสิต
สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปี่ที่ 
4 มีความรู้ความเข้าใจ 

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
และการศึกษาคณิตศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้นิสิตสามารถฝึกปฏิบัติในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียน และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาการศึกษาทาง
คณิตศาสตร์ ให้สามารถน าไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อม
องค์ประกอบส าคัญของการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สถานการณ์จริง 
6. เพ่ือให้นิสิตสามารถเขียนเค้าโครงวิจัย
ในชั้นเรียนที่ได้จากการไปสัมมนาแล้ว 
น าเสนอเค้าโครงวิจัยดังกล่าว มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
ความเป็นครูที่ดี 
เนชิงปริมาณ : ร้อยละ
ของนิสิตที่เข้าร่วมใน
โครงการสัมมนา  100 % 
เนชิงคุณภาพ : นิสิตชั้นปี่
ที่ 4 ของสาขา
คณิตศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ทั้ง  6 ข้อ 
ข้อละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
90 
เนชิงเนวลา : ระยะเวลาใน
การน าเทคนิคท่ีสนใจไป
พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และ
การศึกษาในสาขา
คณิตศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ ในชั้นปีที่ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 ภายใน 1 ปีการศึกษา 
ถัดไป 

รวมงบประมาณ   44,200   (สี่หม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการภาควิชาการบริหารการศึกษา  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปริญญายท 
1 โครงการสัมมนาทาง

วิชาการ “การเตรียม
ความพร้อมนิสิตใหม่
ระดับการศึกษา
มหาบัณฑิตและ
พัฒนาการวิจัย
ทางการบริหาร
การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21” 

1. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร
ฯ อันจะน าไปสูป่ระสิทธิภาพสงูสุดในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากรุ่นพี่ รุน่ปัจจบุัน 
3. เพื่อให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างน้องพี่ สาขาวชิาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. - ส.ค. 62 15,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

2 โครงการการประชุม 
สัมมนา “ก ากับ
ติดตามการจัด
การศึกษา หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี 2561” 

1. เพื่อระดมความคิดเห็นในการก ากับ
ติดตามการจัดการศึกษาหลักสตูรดุษฎี
บัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิา
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อจัดท าแผนและแนวทางการก ากับ
คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสตูรดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารและพฒันาการศึกษา 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษาหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 61 -  ม.ค. 62 3,200 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การตั้งชื่อ
เร่ืองและการเขียน 
เค้าโครงการวิจัย และ
พัฒนาทางการบริหาร
การศึกษา รุ่น พ.31 

1. เพื่อให้นิสิตได้สามารถก าหนดประเด็น
ปัญหาและหัวข้อเร่ืองในการท าวิทยานพินธ์
ได ้
2. เพื่อให้นิสิตได้สามารถเขียนเค้าโครง
วิทยานพินธไ์ด ้
3. เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจขั้นตอนการท า
วิทยานพินธ์ที่ถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. - ก.ค. 62 20,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

4 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสรา้ง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการวิจัย
และพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา นิสิต
สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา รุ่น พ.30 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย และเขียนรายงานการ
วิจัยได ้
2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ขัน้ตอนการท าวิจยั และสามารถเขียน
รายงานการท าวทิยานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนารายงานการท า
วิทยานพินธ์และน าไปพัฒนาเปน็งานวิจัยให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 61 - 
ม.ค. 62 

10,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

 ระดับปริญญาเนอก 
5 โครงการสัมมนาทาง

วิชาการ “ทิศทางและ
แนวโน้มของการวิจัย
ทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  

1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจทิศทางและแนวโน้ม
การวิจัยทางการบริหารและพฒันา
การศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
ก าหนดหัวข้อการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 8,000 1. จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน์ 
จุลสุวรรณ ์ และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรทางการ
บริหารและ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

และทางการนิเทศ
การศึกษา    
ในศตวรรษที่ 21”  
และการเขียนเค้า
โครงการวิจัย 

3. เพื่อให้นิสิตสามารถน าเสนอภาพรวมทาง
ความคิดในประเดน็ที่จะท าวิจัย 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

พัฒนาการศึกษา 
2. ผศ.ดร.ธรินธร  
นามวรรณ  และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรการนิเทศ
การศึกษา 

6 โครงการการประชุม 
สัมมนา “การวางแผน
จัดการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
และสาขาวิชาการ
นิเทศการศึกษา            
ในศตวรรษที่ 21   
และการเตรียมความ
พร้อมนิสิต 2 
หลักสูตร คือ 
1. กศ.ด. สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา รุ่น 15 
2. กศ.ด. สาขาวิชา
การนิเทศการศึกษา 
รุ่น 5 

1. เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อระดมความคิดร่วมกันจัดท าประมวล
รายวิชาหลักสูตร 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษาหลักสูตร 
4. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร
ฯ อันจะน าไปสูป่ระสิทธิภาพสงูสุดในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. - ส.ค. 62 
 
 

8,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน์ 
จุลสุวรรณ ์ และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรทางการ
บริหารและ 
พัฒนาการศึกษา 
2. ผศ.ดร.ธรินธร  
นามวรรณ  และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรการนิเทศ
การศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานพินธ์ของนสิิต 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนรูปแบบการเขียนรายงานการท า
วิจัย 
2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการ
เขียนรายงานการวิจัยได้อย่างมคีุณภาพ 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท า
วิทยานพินธ์และร่วมวางแผนในการท า
วิทยานพินธ ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คร้ังที่ 1 
ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 

คร้ังที่ 2 
ก.ค. - ส.ค. 62 

 

8,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. นิสิตได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นิสิตสถาบันอ่ืน 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน์ 
จุลสุวรรณ ์ และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรทางการ
บริหารและ 
พัฒนาการศึกษา 
2. ผศ.ดร.ธรินธร  
นามวรรณ  และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรการนิเทศ
การศึกษา 

8 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ปฏิบัติการวชิาชีพ
ทางการบริหาร
การศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2561 หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ 
และหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาข่าวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อให้อาจารย์นิเทศได้มีบทบาทใกลช้ิด
นิสิตในการให้ค าปรึกษา แนะน า และให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบตัิการสอน 
2. เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
นิสิต ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ช่วงที่ 1 
ต.ค. – ธ.ค. 61 

ช่วงที่ 2 
ส.ค. – ก.ย. 62 

136,600 1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ใน
การปฏิบัติการสอน 
2. อาจารย์นิเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือนิสติในด้านต่างๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3. อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบในสถานศึกษา 

คณาจารย์ภาควชิา
การบริหาร
การศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. นิสิตท างานวิจัยในช้ัน
เรียน ได้อย่างมีคณุภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรืออาจารย ์

รวมงบประมาณ   208,800   (สองแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการภาควิชาเนทคยนยลยีและสื่อสารการศึกษา   
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปริญญาตรี 
1 โครงการปฐมนิเทศ

นิสิตเทคโนฯระดับ
ปริญญาตรี 

เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาการจัดการ
เรียนการสอนแผนการเรียน การปฏิบัติ
ตัว วางตัว การใช้ชีวิตนิสิต และการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีเทคโนการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ส.ค. 62 
 

1,500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาฯเข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

อ.ชนยุตฏษ์ 
ช้างเพชร 
 
 

2 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
สานสัมพันธ์น้องพ่ี
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้นิสิตเกิดความสามัคคีรุ่นน้อง-รุ่นพี่
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ส.ค. – ก.ย. 62 
 

3,000 
 

นิสิตปีที่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย     
ร้อยละ 80 

ผศ.ก่อเกียรต ิ 
ขวัญสกุล 

3 โครงการนิสิต
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีจิตอาสา
พัฒนาชุมชน 

เพ่ือให้นิสิตมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ
เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

3,000 นิสิตปีที่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย     
ร้อยละ 80 

อ.ชนยุตฏษ์ 
ช้างเพชร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการกีฬาสัมพันธ์
ศิษย์เก่า      
เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษากับ
กับศิษย์ปัจจุบัน 
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เพ่ือให้ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กันและสร้างเครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

1,500 ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันร่วมงานอย่าง
น้อยจ านวน  50 - 100 
คน 

อ.ชนยุตฏษ์ 
ช้างเพชร 
 

5 โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ส าเร็จ
การศึกษาและค้นหา
สุดยอดนิสิตเทคโนฯ 
(The Best’ 
Student ETC) 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
บัณฑิตภาควิชาและสานสัมพันธ์รุ่นน้อง
รุ่นพ่ีและศิษย์เก่าและค้นหานิสิตที่เป็น
สุดยอดของการเป็นผู้ 
ปฏิบัติตนดี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้
นิสิตพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่
นิสิตเทคโนฯรุ่นต่อๆไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 61 
 

3,000 นิสิตทุกชั้นปีร่วม
โครงการอย่างน้อย     
ร้อยละ 80 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 

6 โครงการกิจกรรม
พัฒนานิสิต เสริม
ทักษะความรู้บูรณา
การรายวิชา 
1. วิชาการถ่ายภาพ
เบื้องต้น 

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. – ธ.ค. 61 
 
 
 
 

10,000 
(ถ่ัวเฉลี่ยทุก
รายวิชา) 

 
 
 
 

นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
โครงการละไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

อ.ดร.รัฐสาน์ 
เลาหสุรโยธิน 
ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
อ.ชนยุตฏษ์ 
ช้างเพชร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. วิชากิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
3. วิชาการออกแบบ
ระบบการเรียนการ
สอนเพ่ือผลิต
สื่อการศึกษา 
4. รายวิชาวิธี
วิทยาการสอน
คอมพิวเตอร์ 

 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 
ผศ.ดร.ฐาปน ี
สีเฉลียว 
อ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 

7 โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเรียน
ส าหรับนิสิตใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาภายใน
สาขาวิชาและให้นิสิตเข้าใจตนเองรวมถึง
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ส.ค. 61 
 

1,600 นิสิตชั้นปีที่1 เข้าร่วม
ร้อยละ 100 นิสิตชั้นปี
อ่ืนๆเข้าร่วมโครงการ  
10 - 20 คน 

อ.ชนยุตฏษ์ 
ช้างเพชร 

8 โครงการบริการให้
ค าปรึกษา 

เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษานิสิตในการ
เรียน การท าโครงงาน การท าวิจัย/การ
ท าวิทยานิพนธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

1,000 นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การเรียน การท า
โครงงาน การท าวิจัย/
การท าวิทยานิพนธ์  
ร้อยละ 100 เข้ารับ
บริการ 
 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการคลินิก ETC ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนา
นิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการให้บริการ
งานตามขอบข่ายของหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 
 

3,000 นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4  
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 

10 โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ประกอบด้วย การคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ การสื่อสารและความ
ร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 
 
 

3,000 นิสิตชั้นปีที่ 1 - 4  
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 

11 โครงการพัฒนา
วารสารเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาวารสารเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติ และสร้าง
กลไกให้อาจารย์และนิสิตตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 
 
 

1,500 นิสิตชั้นปีที่ 5 ร้อยละ 80 
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
ในวารสาร 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
12 โครงการเปิดโลก

ทัศน์ทางเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้รับความรู้
และได้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 
 

5,000 ได้รับความรู้
ประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาค
คณาจารย์ในภาควิชา 

รศ.ดร.เผชิญ   
กิจระการ 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  
ตั้งภักดี  
อ.ดร.รัฐสาน์ 
เลาหสุรโยธิน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

และนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80 

13 โครงการสัมมนานิสิต
บัณฑิตศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้นิสิตระดบับัณฑิต ศึกษาได้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์กับรุ่น
พ่ีและเพ่ือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

6,000 คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของ
ภาควิชา เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

รศ.ดร.ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ 
อ.ดร.มานิตย์  
อาษานอก 
ผศ.ดร.ฐาปนี   
สีเฉลียว 
 

14 โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
บูรณาการรายวิชา 

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

4,000 
(ป.โท) 

จัดกิจกรรรมอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
โดยมีนิสิตระดบับัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 
2558 - 2559 เข้าร่วม
โครงการละไม่ต่ ากว่า 20 
คน 

อาจารย์ใน
ภาควิชาที่สอน
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 
3/2559, 
1/2560, 2/2560 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการโสตฯ -  
เทคโนฯ สัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษาและเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 61 – ก.พ. 62 
 

4,700 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2559 
เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

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

16 โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตภาควิชาและ
สานสัมพันธ์รุ่นน้องรุ่นพ่ีศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 61 – ก.พ. 62 
 
 

3,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2559 
เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

อ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 
อ.ดร.ธนดล 
ภูสีฤทธิ์ 

 งบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
17 โครงการเพ่ือสร้าง

เสริมประสบการณ์
วิชาชีพ 
1. ศึกษาดูงานก่อน
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา   
2. โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตก่อน

 
 
 
เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณว์ิชาชีพ 
 
 
เพ่ือให้นิสิตได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการฝึกฯ การปฏิบัติตนระหว่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 
 
 

 

 
 
 
 

19,000 
 

 
2,000 

 

นิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์
วิชาชีพนอกห้องเรียน
และจากประสบการณ์
จริง 
  
 

 
 
 
 
อ.ชนยุตฏษ์   
ช้างเพชร 
 
อ.ชนยุตฏษ์   
ช้างเพชร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
3. โครงการน าเสนอ
ผลงานนิสิตหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(มหกรรมคนท าสื่อฯ) 

ฝึกฯ และการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ 
เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานและน าเสนอ
หน่วยงานที่ได้ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 

 
 

2,000 
 

 
 
ผศ.ก่อเกียรติ 
ขวัญสกุล 
 

18 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
1. ค่าเดินทาง ที่พัก 
เบี้ยเลี้ยงการนิเทศ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการ
ฝึกสอน 
 

เพ่ือก ากับติดตามและ ประเมินผลการ 
ฝึกประสบการณ์ของนิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

29,000 
 

นิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์
วิชาชีพนอกห้องเรียน
และจากประสบการณ์
จริง 
  
 

อ.ชนยุตฏษ์   
ช้างเพชร 
 

 รวมงบประมาณ   106,800   (หนึ่งแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการฝ่ายงานบริหารและแผน   
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 หัวหน้าส านักงานเนลขานุการ 
1 โครงการวันศึกษา 

ศาสตร ์
1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนสิิต          
ได้ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การประกวด           
การจัดนิทรรศการทางการศึกษา หรือเวที
วิชาการ หรือการน าเสนอผลงานวิชาการ 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
องค์กร 
3. เพื่อเชิดชูเกียรติผุ้ท าคุณประโยชน์แก่
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มี.ค. 62 150,000 คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสติ ได้เข้าร่วมชม 
และแสดงผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. หัวหน้า            
ส านักงานเลขานุการ 

 งานบุคคล 
2 โครงการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร
สายวชิาการ                
คณะศึกษาศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ม.ค. 62 230,000 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ระบบงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของคณะ
ศึกษาศาสตร ์

1. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 
 

3 โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนนุ              
คณะศึกษาศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ม.ค. 62 
 

150,000 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ระบบงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของคณะ
ศึกษาศาสตร ์

1. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการสัมมนา
บุคลากรสายวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร ์
2. เพื่อให้อาจารย์ทราบถึงแนวทางการผลิต
ผลงานทางวชิาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ม.ค. 62 20,000 บุคลากรสายวิชาการเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 

 งานแผน และงบประมาณ 
5 โครงการทบทวน

ปรับปรุงและถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2565
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
2. เพื่อทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พ.ย. – ธ.ค. 61 20,000 แผนกลยุทธ์  
คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุง พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรทุก
คน 

1. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 

 รวมงบประมาณ   570,000   (ห้าแสนเนจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
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ยครงการฝ่ายงานวิจัย และบริการวิชาการ   
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานวิจัย       
1 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ส าหรับคณาจารย์ 
บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 

1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ใช้ความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในการท าวิจัยในชั้นเรียน และผลิต
สื่อทางการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่สู่
ชุมชนวิชาการและสังคมในวงกว้าง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร   
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนางานที่ปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การขอ
ผลงานทางวิชาการต่อไป 
3.  เพื่อให้การสนับสนุนทุนการวิจัย
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยอันจะน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

700,000 1. คณาจารย์และ
บุคลากรมีโอกาสพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของ
ตนเองได้มากยิ่งข้ึน 
2. คณาจารย์และ
บุคลากรมีโอกาส
เผยแพร่ผลงาน ซ่ึง
สามารถน ามาไปใช้ใน
การพัฒนางานตนเองได้ 
3. คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถ
เพ่ิมพูนศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง  
ทางวิชาการ และ
สามารถเป็นเสาหลักหรือ
แหล่งอ้างอิงในด้านการ

1. รศ.ดร.สมบัติ  
ท้ายเรือค า 
2. นางรุ่งทิพย์ 
สิงพร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

เรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงานได้ 
4. บทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

2 โครงการผลิตต ารา
และหนังสือวิชาการ 

1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ใช้ความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในการเขียนต ารา หนังสือวิชาการ 
และผลิตสื่อทางการเรียนการสอนเพ่ือ
เผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการและสังคมในวง
กว้าง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาเขียน
ต าราหรือหนังสือวิชาการที่เก่ียวกับการ
เรียนการสอนและผลิตสื่อการสอนที่มี 
คุณภาพและได้มาตรฐานเพ่ือใช้ส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง หรือใช้
ประกอบการเรียนการสอนและการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

 
 

100,000 ได้หนังสือ ต าราวิชาการ 1. รศ.ดร.สมบัติ  
ท้ายเรือค า 
2. นางรุ่งทิพย์ 
สิงพร 
 



53 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ให้บริการฝึกอบรม 
3. เพ่ือคัดเลือก ต ารา หนังสือวิชาการ 
และสื่อต่างๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอน  และจัดท าโดยคณาจารย์  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพ่ือการจัดพิมพ์ เผยแพร่ 

 งานบริการวิชาการ       
3 โครงการหนึ่งชุมชน

หนึ่งหลักสูตร 
หน่วยงานได้บริการทางวิชาการให้แก่
ผู้ใช้บริการ จากบุคลากรภายนอก และ
บุคลากรในองค์กร ส าหรับใช้ใน
กระบวนการตัดสินใจและก าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศทางวิชาการเป็นรูปธรรม/
บุคลากรของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

50,000 1. นิสิตได้ฝึกปฏิบัติใน
การท างานเพ่ือสังคม 
เกิดการเรียนรู้ในเชิง
บูรณาการ 
2. ชุมชนเกิดการพัฒนา
และได้แนวปฏิบัติในการ
พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 

1. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์   
ภูสีอ่อน  
2. ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
3. น.ส.ผกามาศ 
ภูสิงห์ 

4 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

หน่วยงานทางการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสภาพ
ปัญหาและพ้ืนที่มีพัฒนาการที่เกิดข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรมเชิงเวลากิจกรรม
สามารถด าเนินการได้จริงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

 

253,800 1. นิสิตได้เรียนรู้การ
ท างานร่วมกับคณาจารย์
และหน่วยงานต่างๆ 
สามารถน ามาพัฒนา
ตนเองให้เกิดการเรียนรู้
ในประเด็นต่างๆ ได้ 

1. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์   
ภูสีอ่อน  
2. ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
3. น.ส.ผกามาศ 
ภูสิงห์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. ชุมชน/สังคมได้รับ
การให้บริการวิชาการ ที่
ส่งผลดีในหลายๆ ส่วน 
เกิดเครือข่ายในการ
ท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคม 

5 โครงการคลินิกวิจัย 1. เพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือด้าน
การวิจัยกับครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา  และผู้ที่สนใจ 
2. เพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือด้าน
การวิจัยกับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิจัยของนิสิต
ภาควิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
4. เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีอาจารย์พี่เลี้ยง
ช่วยให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ
ท าวิจัย  
5. เพ่ือผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ และอาจารย์ที่
สนใจในการท างานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 
 
 

30,000 1. นิสิต ป.เอก สาขาวิชา
วิจัยฯ ได้ฝึก
ประสบการณ์ในการเป็น
ผู้ช่วยในการให้
ค าปรึกษาด้านวิจัย 
2 ใช้เป็นเงื่อนไขในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
ป.เอก สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 
(คู่มือการจัดการเรียน
การสอน) 
3. มีรายวิชาใหม่ ใน
หลักสูตร ปร.ด. วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์   
ภูสีอ่อน  
2. ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
3. น.ส.ผกามาศ 
ภูสิงห์ 

 

รวมงบประมาณ   1,133,800   (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการฝ่ายงานวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ  

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.ทุกหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย. 61 , มี.ค.62 50,000 หลักสูตรปรับปรุง   
ครบทุกหลักสูตร 

1. ผศ.ดร.ธชัชัย 
จิตรนันท์ 
2. นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

2 โครงการประกัน
คุณภาพภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

เพ่ือหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามเกณฑ์ สกอ. ทุกหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. - ส.ค.62 300,000 หลักสูตรมีผลคะแนน
ประเมิน 3.01 ร้อยละ 
90 ของหลักสูตรที่มี 

1. ผศ.ดร.ธชัชัย 
จิตรนันท์ 
2.นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

3 โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทุก
หลักสูตร 

เพ่ือทุกหลักสูตรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย.61 , มี.ค.62 96,000 ทวนสอบรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ 30  

1. ผศ.ดร.ธชัชัย 
จิตรนันท์ 
2. นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการทางการ
ศึกษา Educa 2019 

บริการวิชาการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 4, 6 ต.ค. 61 25,000 บุคลากรทางการศึกษามี
แรงจูงในในการ
สร้างสรรค์ผลงาน          
มากขึ้น 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน ์  
จุลสุวรรณ ์
2. นางศุภรภัทร์  
กลมดวง 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

5 โครงการ EDU MSU 
KM DAY 2019 

1. เป็นการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
2. กระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 3. ยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจแกผู้ที่
สามารถน ากระบวนการหรือเครื่องมือ
การจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.ค. 62 20,000 
  

1. นวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้น  
 2. คณาจารย์และ
บุคลากรภายในเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
 3. คณาจารย์และ
บุคลากรสามารถน า
กระบวนการหรือ
เครื่องมือการจัดการ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ   

นางสาวนิตยา  
พันธะ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการ KM 
Project 2019 

1. เพ่ือสนับสนุนทุนในการจัดท าผลงาน
การจัดการความรู้ให้กับคณาจารนย์และ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์                           
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศให้บุคลากร
ภายในคณะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน            
3. เพ่ือสร้างผลงานหรือนวัตกรรมการ
จัดการความรู้ให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.ค. 62 10,000 มีผลงานที่เข้าประกวด
โครงการ KM DAY อย่าง
น้อย 6 ผลงาน 
 

นางสาวนิตยา  
พันธะ 
 

7 โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 
2561 

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบคุณภาพต่างๆ วา่เป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และ
เป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้น
ของตนเอง 
 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส.ค. – ก.ย. 62     25,000 
 

1. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน คะแนนไม่ต่ ากว่า 
4.00 คะแนน 
 

นางสาวนิตยา  
พันธะ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  

1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลัง
กายให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส.ค. 62 6,000 1. เกิดกิจกรรมด้านการ
ออกก าลังกายให้นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

นางสาววาสินี  
ปรีจ ารัส 
 

9 โครงการวิพากษ์
รายงานรายงานการ
ประเมินตนเอง  
(Self Assessment 
Report)  
คณะศึกษาศาสตร์ 
วงรอบปีการศึกษา 
2561  
 

1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้รับ
ค าแนะน าในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง  
 2. เพ่ือให้รายงานการประเมินตนเองมี
ข้อมูลที่ถูกต้องและมีเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ครบถ้วน  
 3. เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ วงรอบปีการศึกษา 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มิ.ย. 62 - ก.ค. 62 
 

5,000           
 

1. รายงานการประเมิน
ตนเอง  (Self 
Assessment Report : 
SAR) มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
2. คะแนนประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 
2561 เพ่ิมข้ึนจากวงรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

นางสาวนิตยา  
พันธะ 
 

10 โครงการพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์สู่สากล 
แบ่งเป็น 3 กิจกรรม
ย่อย ดังนี้ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพื้นฐานของ 
คณะศึกษาศาสตร์สู่ความเป็นสากล  
โดยการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับ
นิสิต/บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 6 1 ต.ค. 61 -  
30 ก.ย. 62 

20,000 เนชิงปริมาณ :  
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ MSU 

1. ผอ.ศูนย์กิจการ
ต่างประเทศ 
2. อ.ดร.สิวะกรณ์ 
กฤษณสุวรรณ  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1.1 กิจกรรมการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสาร 
1.2 กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
MSU English Exit-
Exam 
1.3 กิจกรรม 
Cultural Week 

เตรียมความพร้อมนิสิตส าหรับการเข้ารับ
การทดสอบภาษาอังกฤษในอนาคต และ
ส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

English Exit-Exam  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
เนชิงคุณภาพ   
1. นิสิต/บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้พัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
2. เกิดการส่งเสริม
บรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 

3. รศ.ดร.ธูปทอง 
กว้างสวาสดิ์ 
5. อ.ณัฐธิดา  
ตาชัยภูมิ 
4. นางสาวเมลินดา 
ทวยภา 

11 โครงการ  “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบครูมืออาชีพ” 

เพ่ือให้นิสิตเข้ารับการอบรมและฝึกฝน  
การออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

2 – 3 และ 9 - 10 
มี.ค. 62 

15,000 นิสิตสามารถออกแบบ
และเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้ 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

12 โครงการปฏิบัติธรรม
ชี้น าชีวิต 

1. เพ่ือพัฒนานิสิตครูให้ประพฤติปฏิบัติ
ตนด้านศีล สมาธิ ปัญญา  
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตมีความศรัทธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

17 - 18 และ  
24 -25 มี.ค. 62 

20,000 นิสิตมีสมาธิ  
เกิดจิตส านึกที่ดี และ
รู้จักวางแผนชีวิต  

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 



60 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ในอาชีพครู 
3. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
4. เพ่ือให้นิสิตน าประสบการณ์ท่ีได้ 
ไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู และ 
วิถีการด ารงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
5. เพ่ือให้นิสิตเตรียมความพร้อม
คุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

การปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้ดียิ่งขึ้น 
 

13 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ 
วิชาชีพครู  
 
 
  

1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับ
นิสิต 
2. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตภาระงาน ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 28 - 30  มี.ค. 62 
 

60,000 นิสิตทราบถึงบทบาท
การออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
และแนวปฏิบัติ 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

14 โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพ่ีเลี้ยง 
ประชุมอาจารย์นิเทศ  
 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการและ
เตรียมการในการรับนิสิตเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ี
เลี้ยง สามารถตรวจสอบและสังเกตการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

28 - 30  มี.ค. 62 
 

60,000 ผู้บริหารสถานศึกษา
รับทราบข้อมูลแล้วถือ
ปฏิบัติร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัย 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ี
เลี้ยงเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนา
วิชาชีพได้อย่างมีถูกต้อง 

15 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
ภาคเรียนที่ 2/2561 

1.  เพ่ือให้อาจารย์นิเทศได้มีบทบาท
ใกล้ชิดนิสิตในการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  
ในการปฏิบัติการสอน 
2.  เพ่ือให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือนิสิต ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1 พ.ย. 61 - 
11 ม.ค. 62 

100,000 1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติการสอน 
2. อาจารย์นิเทศ  
ให้ความช่วยเหลือนิสิต
ในด้านต่างๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3. อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและ
ชี้แนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศ  

16 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภาคเรียน
ที่ 1/2562 

1. เพ่ือให้อาจารย์นิเทศได้มีบทบาท
ใกล้ชิดนิสิตในการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติการสอน 
2. เพ่ือให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือนิสิต ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1 พ.ค. 62 - 
28  ก.ย. 62 

90,000 1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในการปฏิบัติการ
สอน 
2. อาจารย์นิเทศ  
ให้ความช่วยเหลือนิสิต
ในด้านต่างๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3. อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและ
ชี้แนะของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศ  

17 โครงการสัมมนา
กลางปี 

1. เพ่ือให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ไปฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละ
สถานศึกษาต่างๆ แล้วสามารถน าความรู้
และเทคนิคในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   
2. เพ่ือให้นิสิตได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  เพ่ือทราบปัญหาการฝึกประสบการณ์ 
จาก สถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

16 ก.ย. 62 20,000 ด าเนินโครงการได้ตาม 
ก าหนดระยะเวลา 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

18 โครงการสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบ
วิชาชีพครูและ
ขอบคุณสถานศึกษา 
และปัจฉิมนิเทศนิสิต
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู   

1. เพ่ือให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ไปฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละสถานศึกษา 
ต่างๆ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้มีแนวทางในการปฏิบัติ
อาชีพครู สามารถน าความรู้และเทคนิค
ในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไปประยุกต์ 
ใช้ในวิชาชีพครูได้ดีมีประสิทธิภาพ และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
3. เพ่ือให้นิสิตได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4. เพ่ือให้เตรียมความพร้อมก่อนออก
สอบบรรจุครู 
5. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการสอบ
บรรจุและความเป็นครูให้กับนิสิต 
6. เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม  
ความเป็นครู 
7. เพ่ือสร้างความรักในอาชีพความ 
เป็นครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มี.ค. 62 
 
 

70,000 1. ด าเนินโครงการได้
ตาม ก าหนดระยะเวลา 
2. นิสิตได้รับประโยชน์ 
อย่างเต็มที่ 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 



65 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความ
เป็นครู   

1. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต   
สู่การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นครู 
2. เพ่ือให้นิสิตน าประสบการณ์ท่ีได้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู และวิถีการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะ ในด้านการพัฒนาบุคลิก
ภายทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

7 – 9 พ.ย. 61 4,600 นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดีทั้ง
ภายในและภายนอก 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

20 โครงการการสร้าง 
แรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อม 
ที่ดี  และครทูี่ดี 

1. เพ่ือให้นิสิตเข้ารับการอบรม ค้นหา
ตัวตน และกระตุ้นแรงบันดาลใจในการ
เป็นครูที่ดี 
2. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะสังเกตและมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะสังเกต และบันทึก
การจัดการเรยีนรู้ของคุณครูโรงเรียนที่
เป็นตัวอย่างที่ดีในสาขาของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

7 – 9 พ.ย. 61 
 

8,000 นิสิตไดศ้ึกษา  
สังเกต และวิเคราะห์
สร้างองค์ความรู้ในการ
เป็นครูที่ดี การจัดการ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ในโรงเรียน 
 
 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

21 โครงการ “ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
และเด็กมีปัญหา 

1. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะสังเกต และบันทึก
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน ตาม
ระดับชั้นและสาขาของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

19 - 21 มี.ค. 
62 

8,000 นิสิตสามารถจัดท า
โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ  
ตามสาขาของตนเอง 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

นิสิตครูอาสา
ช่วยเหลือ” 

2. เพ่ือให้นิสิตสามารถจัดท าโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ  
ตามสาขาของตนเอง 

22 โครงการ   
“การจัดการเรียนรู้
ด้วยความรัก”  
 
 

เพ่ือให้นิสิตจัดนิทรรศการ สะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้แสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการออกไปจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

16 ก.ย. 62 15,000 มีการจัดนิทรรศการ 
เพ่ือสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ จากการ
ออกไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู อย่างน้อย 1 
นิทรรศการ 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

23 ค่าจัดท าสมุดบันทึก
กิจกรรมเสริมความ
เป็นครู  

เพ่ือให้นิสิตบันทึกข้อมูลและผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตาม
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5  
ปี)  ตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด 
เพ่ือน าไปเป็นหลักฐานในการยื่นขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กันยายน  2562 12,600 นิสิตได้ศึกษา สังเกต 
และวิเคราะห์สร้างองค์
ความรู้และสามารถ
บันทึกข้อมูลและผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ตาม
หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)   
ตามเกณฑ์ที่คุรุสภา
ก าหนด 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

รวมงบประมาณ   1,040,200   (หนึ่งล้านสี่หม่ืนสองร้อยบาทถ้วน) 
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 ยครงการฝ่ายงานพัฒนานิสิต และศิษย์เนก่าสัมพันธ์  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 - 2561 
 
 

1. เพ่ือแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต  
และดุษฎีบัณฑิตให้เกิดทักษะ  
มีความสามารถปฏิบัติการรับ
พระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พ.ย. – ธ.ค. 61 
 

80,000 1. บัณฑิต  มหาบัณฑิต  
และดุษฎีบัณฑิตมีทักษะ
ในการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร สามารถ
ปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และมีความ
มั่นใจมากยิ่งขึ้นในการ
เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

2 โครงการราตรีสีแสด 
 
 

1. เพ่ือแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ สร้างเครือข่ายศิษย์
เก่าสัมพันธ์  
3. เพ่ือเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 61 
 
 

20,000 
 

1. แสดงความยินดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จ
การศึกษา 
2. เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์  
4. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
5. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นิสิตเรียนครู  
 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสิตเรียนครู 
2. เพื่อฝึกจริยธรรมการให้ทาน  
การรักษาศีลและการท าจิตให้สงบด้วย
การภาวนา  
3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ไทยให้แก่นิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ม.ค. – เม.ย. 62 
 

4,000 
 

1. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนิสิต
เรียนครู 
2. ฝึกจริยธรรมการให้
ทาน  
การรักษาศีลและการท า
จิตให้สงบด้วยการ
ภาวนา  
3. เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการ
อนุรักษ์และถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยให้แก่นิสิต 

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
4. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
5. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
 

4 โครงการอบรม
ประกันคุณภาพและ
การเขียนโครงการ
ส าหรับนิสิต 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 61 
 

5,000 1. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
2. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการเขียน
โครงการ 

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสิต 

3. นิสิตได้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างแบบ
ประเมินเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสิต 

4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

5 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดับปริญญา
ตรี 
 
 

1. เพ่ือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
มั่นใจ  ภูมิใจในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิต
ใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. – ส.ค. 62 
 

50,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะ
ศึกษาศาสตร์  หลักสูตร  
การเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี 
2. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  มั่นใจ  ภูมิใจ
ในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและ
ก าลังใจในการเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

6 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

1. เพ่ือปฐมนิเทศนิสิตใหม่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร
การศึกษา  ระบบลงทะเบียน การ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. – ส.ค. 62 
 
 

10,000 
 

1. นิสิตใหม่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลักสูตร

1. รศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา 
2. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ให้บริการ และระบบการจัดการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้ได้รับความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา และแนวทางสู่
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3. เพ่ือให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
และภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การศึกษา  ระบบ
ลงทะเบียน การให้บริการ 
และระบบการจัดการเรียน
การสอนของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
2. นิสิตได้รับความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวทาง
สู่ความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  และภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

3. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
4. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
5. นางสาววาสินี   
ปรีจ ารัส 
6. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
7. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
 

7 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาวะ
ผู้น า และมอบงาน
สานต่อสโมสรนิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเป็นผู้น า 
2. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจในบทบาท และ
หน้าที่ของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. – มิ.ย. 62 
 
 

30,000 
 

1. นิสิตได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเป็น
ผู้น า 

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้นิสิตได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง และสังคม  

2. นิสิตได้เข้าใจใน
บทบาท และหน้าที่ของ
ตนเอง 
3. นิสิตได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ เป็นไป 
ตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง 
 และสังคม  

4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

8 โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูอย่างเต็ม
ความสามารถ   
2. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสิต
แสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
3. เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการสอนในโครงการ
กระดานด าสัมพันธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.พ. – มี.ค. 62 
 
 

12,000 1. ได้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้
แสดงออกซ่ึงศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ครู 
อย่างเต็มความสามารถ   
2. มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้นิสิตแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. ได้ตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการสอน  
ในโครงการกระดานด า
สัมพันธ์ 

9 โครงการบริจาค
โลหิต  
ท าความดีถวาย
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

1. เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการ
บริจาคโลหิต ท าความดีเพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการเสียสละ
การให้เพ่ือผู้อื่น 
3. เพ่ือลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต ให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 6 ต.ค. 61 – ก.ค. 62 
 

- 1. คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มีส่วน
ร่วมในการบริจาคโลหิต
ท าความดีเพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
2. เกิดจิตส านึกในการ
เสียสละการให้เพ่ือผู้อ่ืน 
3. ลดภาวการณ์ขาด
แคลนโลหิต ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

10 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณะภัยให้กับ
นิสิตและบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์  
 

1.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันสาธารณภัยให้กับนิสิตและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือฝึกซ้อมแผนหนีไฟในอาคารสูง 
3.  เพ่ือให้เกิดการตื่นตัวหรือเตรียมความ
พร้อมในกรณีหากเกิดสาธารณภัยเพื่อลด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 5 มี.ค. – พ.ค. 62 
 

3,000 
 

1. นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยให้กับ
นิสิตและบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์      

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 การศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สินให้กับนิสิต
และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

2. นิสิตได้รับการฝึกซ้อม
แผนหนีไฟในอาคารสูง 
 

4. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
5. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 

11 โครงการกระดานด า
สัมพันธ์  ครั้งที่ 15 

1. เพ่ือสานสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษา
วิชาชีพครูจาก 5 สถานบันการศึกษา 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร    วิ
โรต ประสานมิตร และมหาวิทยา
มหาสารคาม 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นแลกเปลี่ยน
ทักษะวิชาการด้านการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของนิสิต
นักศึกษาในด้านต่างๆร่วมกัน 
3. เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 
การประกวดสปิริตเชียร์ การประกวด
ขบวนวัฒนธรรม และประกวดแบลค 
บอรดสตาร์บอยแอนเกริล์ และมิสชอค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.พ. – มี.ค. 62 
 

100,000 1. เกิดความสัมพันธ์อันดี
ของนิสิตนักศึกษา
วิชาชีพครูจาก 5 สถาน
บันการศึกษา อันได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 
และมหาวิทยา
มหาสารคาม 
2. เกิดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
แลกเปลี่ยนทักษะ
วิชาการด้านการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
3. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ของนิสิตนักศึกษาในด้าน
ต่างๆ ร่วมกัน 
3. นิสิตนักศึกษาได้แสดง
ศักยภาพในการร่วมกัน
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 
การประกวด 
สปิริตเชียร์ การประกวด
ขบวนวัฒนธรรม และ
ประกวดแบลคบอรด
สตาร์บอยแอนเกริล์ และ
มิสชอค 

12 โครงการเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าดีเด่น 
ประจ าปี 2562 

1. เพ่ือยกย่องเชิญชูเกียรติศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้ร่วมวางแนวทาง
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 5 มี.ค. – ก.ย. 62 
 

10,000 1. ศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รับการ
ยกย่องเชิญชูเกียรติ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้
ด าเนินการตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

1. อ.วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อ.ดร.วิทยา   
วรพันธุ์ 
3. อ.กรรณิกา  
พันธ์ศรี 
4. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
5. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการ
ศึกษาศาสตร์สีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในระดับคณะ
ศึกษาศาสตร์ และระดับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
2. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรและนิสิต มี
ความใส่ใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้มี
อยู่ตลอดไป  
3. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมภูมิทัศน์ไม้
ดอก ไม้ประดับภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
ให้มีความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 มิ.ย. – ก.ค. 62 
 
 

10,000 1.  บุคลากรและนิสิต 
เกิดความรักและใส่ใจ
การอนุรักษ์ต้นไม้ ไม้
ดอก ไม้ประดับภายใน
หน่วยงาน 2.  บุคลากร
และนิสิตได้น าแนวคิด
การปลูกไม้ประดับ ไป
ประยุกต์ใช้ในที่พักและที่
สาธารณะทั่วไป 
 

1. นายจุล ใหม่คามิ 
2. นายอุเทน  บุญมา 

14 โครงการบุญกฐิน
สามัคคี ประจ าปี 
2561 (ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

1. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 9 - 10 พ.ย. 61 5,000 1. ด าเนินการจัก
โครงการตามประเพณี
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

1. อ.วรรณพร 
ส าราญพัฒน์ เบรดี 
2. อ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
3. นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการส่งท้ายปีเก่า 
2561 ต้อนรับปีใหม่ 
2562 

1. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 28 ธ.ค. 61 30,000 1. ด าเนินการจัก
โครงการตามประเพณี
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

1. อ.วรรณพร 
ส าราญพัฒน์ เบรดี 
2. อ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
3. นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 

16 โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจ าปี 
2562 

1. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 11 เม.ย. 2562 20,000 1. ด าเนินการจัก
โครงการตามประเพณี
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

1. อ.วรรณพร 
ส าราญพัฒน์ เบรดี 
2. อ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
3. นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

17 โครงการถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบ
น้ าฝน ประจ าปี 
2562 (ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

1. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 28 ก.ค. 2562 5,000 1.ด าเนินการจักโครงการ
ตามประเพณีฮีต 12 
อย่างน้อย 3 โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

1. อ. วรรณพร 
ส าราญพัฒน์ เบรดี 
2. อ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
3. นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 

18 โครงการเทศน์
มหาชาติ ประจ าปี 
2562 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะแอละวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 9 – 10 พ.ย. 2561 5,000 1.ด าเนินการจักโครงการ
ตามประเพณีฮีต 12 
อย่างน้อย 3 โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

1. อ. วรรณพร 
ส าราญพัฒน์ เบรดี 
2. อ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
3. นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 

รวมงบประมาณ   399,000   (สามแสนเนก้าหม่ืนเนก้าพันบาทถ้วน) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที ่ 1528 / 2561 
   เนรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์  

ประจ าปี  2562 
---------------------------------------   

 เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2562  
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 แห่ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 0650/2553 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายอ านาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้ คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2562 ดังนี้  
 

   1.  รองศาสตราจารย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร ประธานกรรมการ 
   2.  ผู้ช่วยศาตราจารย์สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
   3.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  ท้ายเรือค า กรรมการ 
   4.  รองศาสตราจารย์รังสรรค์  โฉมยา กรรมการ 
   5.  อาจารย์วรรณพร  ส าราญพัฒน์  เบรดี กรรมการ 
   6.  ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย   กรรมการ 
   7.  ผู้รักษาการหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  กรรมการ 
   8.  หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
     9.  เลขานุการภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
   10. หัวหน้างานทุกงาน  กรรมการ 
   11. นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก  กรรมการ 
   12. นางสาวภัทราภรณ์   ชาวนคร  กรรมการ 
   13. นางสาวนิตยา  พันธะ  กรรมการและเลขานุการ 
   

   หน้าที ่ จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องตามนโยบายและงบประมาณของ
คณะฯ ที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

                                        สั่ง  ณ  วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

                                               
                                                                   (รองศาสตราจารย์พชรวิทย์   จันทร์ศิริสิร 
        คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ปฏิบัติราชการแทน 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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ตารางการปฏิบัติงาน (Gantt  Chart)  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ยครงการ ช่วงเนวลา ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เนม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกฬีา              
1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
2 กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาววิทย์ฯ กีฬา ธ.ค. 61             
4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน ต.ค. 61 –  ก.ย. 62             
5 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ และกีฬาสีภาควิชาฯ ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
6 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ ก.ย. 62             
7 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิต ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
8 กิจกรรมสัมมนาน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการการวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
9 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM)   ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
10 โครงการเครือข่ายวิทย์ฯ กีฬาสัมพันธ์   มี.ค. 62             
11 โครงการสัมมนาและติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิต ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
12 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (งานภาคสนาม1/2) ม.ค. - ก.ค. 62             
 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว              

13 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา ส.ค. - ก.ย. 62             
14 โครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม.ย. - พ.ค. 62             
15 โครงการบริการวิชาการ : การบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาสู่ชุมชน ต.ค. - พ.ย. 61             
16 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยา ก.พ. – เม.ย. 62             
17 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในหน่วยงานทางด้านจิตวิทยา พ.ค. - ส.ค. 62             
18 โครงการพัฒนาจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับวิชาชีพจิตวิทยา เม.ย. – พ.ค. 62             
19 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยาส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ม.ค. - มี.ค. 62             
20 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เม.ย. - พ.ค. 62             
21 โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต มี.ค. - เม.ย. 62             
22 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
23 โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณว์ิชาชีพของนิสิตภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว    พ.ย. 61             
 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน                

24 โครงการพัฒนานิสิตระดับปรญิญาตร ีภาคหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ค. 61 – ส.ค. 62             
25 โครงการพัฒนานิสิตระดับปรญิญาโท  และปริญญาเอก   ต.ค. 61 – ส.ค. 62             
26 โครงการเพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ต.ค. 61 – ส.ค. 62             
27 โครงการส่งเสริมการน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ต.ค. 61 – ส.ค. 62             
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ท่ี 
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62 
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62 
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62 
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62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศกึษา              
28 โครงการการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสมัพันธ์ แห่งประเทศไทย ก.พ. 62             
29 โครงการการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิต ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มิ.ย. 62             
30 โครงการทบทวนความรู้มุ่งสู่การสอบบรรจุครูคณิตศาสตร ์ มี.ค. 62             
31 โครงการการสัมมนาเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 1 สาขาคณิตศาสตร ์ ก.ค. 62             
32 โครงการการสัมมนาและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์ (ช้ันปีท่ี 4) ก.ค. 62             
 ภาควิชาการบริหารการศกึษา                

33 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับการศึกษามหาบัณฑิตฯ” พ.ค. - ส.ค. 62             
34 โครงการการประชุม สัมมนา “ก ากับติดตามการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตฯ” ธ.ค. 61 -  ม.ค. 62             
35 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตั้งช่ือเรื่องและการเขียนเค้าโครงการวิจัย และพัฒนาทางการบริหารการศึกษาฯ พ.ค. - ก.ค. 62             
36 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเครื่องมือและการเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษาฯ ธ.ค. 61 - ม.ค. 62             
37 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยทางการบริหารและพัฒนาการศึกษาฯ ธ.ค. 61 - ม.ค. 62             
38 โครงการการประชุม สัมมนา “การวางแผนจัดการศึกษาหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑิตฯ พ.ค. - ส.ค. 62             
39 โครงการตดิตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 1 

ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 
ครั้งท่ี 2 

ก.ค. - ส.ค. 62 

            

40 โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
และหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาข่าวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ช่วงที่ 1 
ต.ค. – ธ.ค. 61 

ช่วงที่ 2 
ส.ค. – ก.ย. 62 

            

 ภาควิชาเนทคยนยลยีและสื่อสารการศกึษา              
41 โครงการปฐมนิเทศนิสิตเทคโนฯระดับปรญิญาตร ี ส.ค. 62             
42 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส.ค. – ก.ย. 62             
43 โครงการนิสิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
44 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศิษย์เก่าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับกับศิษย์ปัจจุบันฯ ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
45 โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพีส่ าเร็จการศึกษาและค้นหาสุดยอดนิสติเทคโนฯ (The Best’ Student ETC) ธ.ค. 61             
46 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต เสริมทักษะความรู้บูรณาการรายวิชา ต.ค. – ธ.ค. 61             
47 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับนิสิตใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ส.ค. 61             
48 โครงการบริการให้ค าปรึกษา ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
49 โครงการคลินิก ETC ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
50 โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
51 โครงการพัฒนาวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
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52 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
53 โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อพฒันาวิทยานิพนธ์ ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
54 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑติศึกษาบรูณาการรายวิชา ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
55 โครงการโสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์ ธ.ค. 61 – ก.พ. 62             
56 โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษา ธ.ค. 61 – ก.พ. 62             
57 โครงการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
58 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
 งานบริหารและแผน                

59 โครงการวันศึกษา ศาสตร ์ มี.ค. 62             
60 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์ ม.ค. 62             
61 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร ์ ม.ค. 62             
62 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ม.ค. 62             
63 โครงการทบทวนปรับปรุงและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ย. – ธ.ค. 61             
 งานวิจัย และบริการวิชาการ              

64 โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
65 โครงการผลติต าราและหนังสือวิชาการ ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
66 โครงการหนึ่งชุมชนหน่ึงหลักสูตร ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
67 การบริการวิชาการแก่สังคม ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
68 โครงการคลินิกวิจัย ต.ค. 61 – ก.ย. 62             
 งานวิชาการ บัณฑิตศกึษา และประกันคุณภาพ              

69 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูร พ.ย. 61 , มี.ค.62             
70 โครงการประกันคุณภาพภาพภายใน ระดบัหลักสตูร ก.ค. - ส.ค.62             
71 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกหลักสูตร พ.ย. 61 , มี.ค. 62             
72 โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา Educa 2019 ต.ค. 61             
73 โครงการ EDU MSU KM DAY 2019 ก.ค. 62             
74 โครงการ KM Project 2019 ก.ค. 62             
75 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2561 ส.ค. – ก.ย. 62             
76 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑติศึกษา ส.ค. 62             
77 โครงการวิพากษ์รายงานรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะศึกษาศาสตรฯ์ มิ.ย. 62 - ก.ค. 62             
78 โครงการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรส์ู่สากล 1 ต.ค. 61 –  

30 ก.ย. 62 
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85 โครงการสัมมนากลางปี 16 ก.ย. 62             
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ตารางแสดงความเนชื่อมยยงยุทธศาสตร์กับยครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ยุทธศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ยครงการ 
ปี 2562 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการกีฬา  
 1. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
และกิจกรรมภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
(MOU) 
2. กิจกรรมศูนย์วิจยัและ
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 
3. กิจกรรมคืนสู่เหยา้  
ชาววิทย์ฯ กีฬา 
4. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและศึกษาดูงานก่อน
ฝึกงาน 
5. กิจกรรมสานสมัพันธ์น้อง
พี่ และกีฬาสภีาควิชาฯ 

งานวิจัย 
1. โครงการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ส าหรับคณาจารย์ 
บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร ์
2. โครงการผลิตต าราและ
หนังสือวิชาการ 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการ
และเนผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษา   
1. โครงการหนึ่งชุมชน
หนึ่งหลักสูตร 
2. การบริการวิชาการ
แก่สังคม 
3. โครงการคลินิกวิจัย 
 

ภาควิชาเนทคยนยลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
1. โครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
สานสมัพันธ์น้องพี่
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
งานวิชาการ 
บัณฑิตศึกษา และ
ประกันคุณภาพ 
2. โครงการปฏิบตัิธรรม
ช้ีน าชีวิต 
 
 
 

งานบริหารและแผน 
1. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร ์
2. โครงการพฒันา
สมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร ์
3. โครงการสมัมนา
บุคลากรสายวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
4. โครงการทบทวน
ปรับปรุงและถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

งานบริหารและแผน   
1. โครงการวันศึกษา 
ศาสตร ์
งานวิชาการและวิเนทศ
สัมพันธ์   
2. โครงการพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์สูส่ากล 
งานพัฒนานิสิต และศิษย์
เนก่าสัมพันธ ์
3. โครงการบริจาคโลหิต  
ท าความดีถวาย
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
 

งานพัฒนานิสิต  และ
ศิษย์เนก่าสัมพันธ ์
1. โครงการศึกษาศาสตร์ 
สีเขียว 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

6. กิจกรรมไหว้ครูกีฬา  
บูชาอาจารย์ใหญ ่
7. กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายการวิจัยระดับชาติ
และพัฒนาศักยภาพนิสิต
ระดับบณัฑติ 
8. กิจกรรมสัมมนา  
น าเสนอหัวข้อและ
ปฏิบัติการการวิจัยของ
บุคลากรและนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
9. กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (KM)   
10. โครงการเครือข่ายวิทย์ฯ 
กีฬาสัมพันธ์   
11. โครงการสัมมนา 
และตดิตามความก้าวหน้า
การท าวิทยานิพนธ์นิสิต
ระดับบณัฑติ 

งานพัฒนานิสิต   
และศิษย์เนก่าสมัพันธ ์
3. โครงการบุญกฐิน
สามัคคี ประจ าปี 2561 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
4. โครงการส่งท้ายปเีก่า 
2561 ต้อนรับปีใหม่ 
2562 
5. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2562 
6. โครงการถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบ
น้ าฝน ประจ าปี 2562 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
 

งานวิชาการ 
บัณฑิตศึกษา และประกนั
คุณภาพ 
5. โครงการ EDU MSU 
KM DAY 2019 
6. โครงการ KM Project 
2019 
7. โครงการประเมิน
คณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ วงรอบปี
การศึกษา 2561 
8. โครงการวิพากษ์
รายงานรายงานการ
ประเมินตนเอง  
(Self Assessment 
Report)  
คณะศึกษาศาสตร์ วงรอบ
ปีการศึกษา 2561 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

12. โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (งาน
ภาคสนาม1/2) 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
13. โครงการสานสัมพันธ์
นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา 
14. โครงการพัฒนานิสิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
15. โครงการบริการวิชาการ 
: การบูรณาการองค์ความรู้
ทางจิตวิทยาสู่ชุมชน 
16. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทางจิตวิทยา 
17. โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเรียนรูจ้ากประสบการณ์
จริงในหน่วยงานทางด้าน
จิตวิทยา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

18. โครงการพัฒนาจิต
สาธารณะและคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ส าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา 
19. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทางจิตวิทยาส าหรับนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา 
20. โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์และ 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ส าหรับนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 
21. โครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิตภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 
22. โครงการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

นิสิตภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 
23. โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว    
ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน  
24. โครงการพัฒนานิสิต
ระดับปริญญาตรี  
ภาคหลักสูตรและการสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
25. โครงการพัฒนานิสิต
ระดับปริญญาโท   
และปรญิญาเอก   
ภาคหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

26. โครงการเพื่อศึกษา 
ดูงานโรงเรยีนต้นแบบการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   
27. โครงการส่งเสริมการ
น าเสนอบทความวิจยัในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
28. โครงการการวัดผล 
ประเมินผล และวิจยัสมัพันธ์ 
แห่งประเทศไทย 
29. โครงการการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นิสิต ภาควิชา
วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
30. โครงการทบทวนความรู้
มุ่งสู่การสอบบรรจุครู
คณิตศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

31. โครงการการสัมมนา
เพื่อปรับพื้นฐานและ
เตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในช้ันปีท่ี 1 สาขา
คณิตศาสตร ์
32. โครงการการสัมมนา
และสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาคณติศาสตร์ 
(ช้ันปีท่ี 4) 
ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา   
33. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การเตรียมความ
พร้อมนิสิตใหม่ระดับ
การศึกษามหาบณัฑติและ
พัฒนาการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21” 
34. โครงการการประชุม 
สัมมนา “ก ากับติดตามการ
จัดการศึกษา หลักสตูร
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา ประจ าปี 
2561” 
35. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การตั้งช่ือเรื่อง
และการเขียน 
เค้าโครงการวิจัย และพัฒนา
ทางการบริหารการศึกษา 
รุ่น พ.31 
36. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้างเครื่องมือ
และการเขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา นิสติ
สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา รุ่น พ.30 
37. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “ทิศทางและ
แนวโน้มของการวิจัย
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ทางการบริหารและพัฒนา
การศึกษา  
และทางการนิเทศการศึกษา    
ในศตวรรษที่ 21”  
และการเขียนเค้า
โครงการวิจัย 
38. โครงการการประชุม 
สัมมนา “การวางแผนจัด
การศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา และ
สาขาวิชาการนิเทศ
การศึกษา ในศตวรรษที่ 21   
และการเตรียมความพร้อม
นิสิต 2 หลักสูตร คือ 
1. กศ.ด. สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
รุ่น 15 
2. กศ.ด. สาขาวิชาการ
นิเทศการศึกษา รุ่น 5 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

39. โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 
40. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา ภาคเรียน
ที่ 1/2561 หลักสูตร
การศึกษามหาบณัฑติ และ
หลักสตูรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาข่าวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
ภาควิชาเนทคยนยลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
41. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
เทคโนฯ ระดับปริญญาตร ี
42. โครงการนิสติเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

43. โครงการกีฬาสมัพันธ์
ศิษย์เก่าเทคโนโลยแีละ
สื่อสารการศึกษากับกับศิษย์
ปัจจุบัน เทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา 
44. โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ส าเรจ็
การศึกษาและค้นหาสุดยอด
นิสิตเทคโนฯ 
(The Best’ Student ETC) 
45. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เสริมทักษะความรู้
บูรณาการรายวิชา 
1. วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น 
2. วิชากิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
3. วิชาการออกแบบระบบ
การเรยีนการสอนเพื่อผลิต
สื่อการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษา ส่งเนสริม และ
พัฒนาวิชาการ เนพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตเนป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มุ่งสู่ความเนป็น
เนลิศในระดับประเนทศและ
นานา ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเนสริม
การวิจัยเนพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การพัฒนา
ภูมิปัญญา เนพ่ือเนสริม 
สร้างความเนข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมให้มี
ความ สามารถเนชิงการ
แข่งขัน และการเนผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การให้บริการวิชาการสู่
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 
เนพ่ือเนสริมสร้างศักยภาพ
บุคคล องค์กร และ
ชุมชนอย่างต่อเนนื่อง 
และยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
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4. รายวิชาวิธีวิทยาการสอน
คอมพิวเตอร ์
46. โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเรยีนส าหรับ
นิสิตใหมส่าขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
47. โครงการบริการให้
ค าปรึกษา 
48. โครงการคลินิก ETC 
49. โครงการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
50. โครงการพัฒนาวารสาร
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
51. โครงการเปิดโลกทัศน์
ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
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52. โครงการสัมมนานิสติ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
วิทยานิพนธ ์
53. โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาบูรณา
การรายวิชา 
54. โครงการโสตฯ -  
เทคโนฯ สมัพันธ์ 
55. โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
56. โครงการเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 
57. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
งานวิชาการบัณฑิตศึกษา  
และประกนัคุณภาพ 
58. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสตูร 
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59. โครงการประกัน
คุณภาพภาพภายใน  
ระดับหลักสตูร 
60. โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทุกหลักสูตร 
61. โครงการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการทางการศึกษา 
Educa 2019 
62. โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์นิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 
63. โครงการ  “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบครู
มืออาชีพ” 
64. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ก่อนออกฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครู 
65. โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
พี่เลี้ยง ประชุมอาจารย์
นิเทศ 
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ประสบการณ์วิชาชีพครู  
ภาคเรยีนที่ 2/2561 
67. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภาค
เรียนที่ 1/2562 
68. โครงการสัมมนากลางปี 
69. โครงการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพ
ครูและขอบคณุสถานศึกษา 
และปัจฉิมนเิทศนิสติ
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
70. โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความเป็นครู   
71. โครงการการสร้าง 
แรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อม 
ที่ดี  และครูทีด่ ี
72. โครงการ “ธรรมชาติ
การเรยีนรู้ของผู้เรียน  และ
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เด็กมีปญัหานิสติครูอาสา
ช่วยเหลือ” 
73. โครงการ   
“การจัดการเรียนรู้ด้วย
ความรัก” 
74. ค่าจัดท าสมุดบันทึก
กิจกรรมเสริมความเป็นคร ู
งานพัฒนานิสิต  และศิษย์
เนก่าสัมพันธ ์
75. โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปรญิญา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 
2561 
76. โครงการราตรสีีแสด 
77. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนิสติเรียน
ครู  
78. โครงการอบรมประกัน
คุณภาพและการเขียน
โครงการส าหรบันิสิต 
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พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

79. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับปริญญาตร ี
80. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษา 
81. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า และ
มอบงานสานต่อสโมสรนสิิต  
คณะศึกษาศาสตร ์
82. โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 
83. โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณะภัยให้กับนิสติและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์
84. โครงการกระดานด า
สัมพันธ์  ครั้งท่ี 15 
85. โครงการเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 
2562 

รวม 85 2 3 6 8 3 1 
รวมท้ังสิ้น   110   ยครงการ 
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คณะผู้จัดท า 

 

 
ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์  รองคณบดี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  โฉมยา  รองคณบดี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ท้ายเรือค า  รองคณบดี 
 อาจารย์วรรณพร  ส าราญพัฒน์ เบรดี                รองคณบดี 
 นายจุล  ใหม่คามิ    ผู้รักษาการหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 
สนับสนุนข้อมูล 
 หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
 เลขานุการภาควิชาทุกภาควิชา 
 หัวหน้างานทุกงาน 
 
ผู้จัดท า 
 นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวภัทราภรณ์  ชาวนคร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
ออกแบบ 
 นายวัชรินทร์  ประชุมวรรณ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  
อัดส าเนนา 
 นายณัฐพงศ์ นามเทพ    พนักงานอัดส าเนา 
 


