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อย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ภาพรวมการด าเนินงานของคณะมีความคล่องตัวเป็นอย่างดี 
 

 
                                                                               
                                                                                                 
                                                
              (รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร) 

     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

สารบัญ 
 
                               หน้า                
ส่วนที่  1     ทิศทางการด าเนนินงานตามนยยบายปีงบประมาณ 2563                   
 นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล……………………………………………………………………………………….. 1                                                                      
 ทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.............................................................................. 1 
  
ส่วนที่  2  ข้อมูลทั่วไป          
 ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร.์....................................................................................................... 3         

ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร........................................................................................................... 7                                               
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การปฏบิัติราชการและการประเมินคุณภาพการศึกษา........................................... 7  
ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสติ ปีการศึกษา 2562....................................... 8  
ข้อมูลงบประมาณรายจา่ยเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563............................ 9 
  

ส่วนที่  3   ยครงการกิจกรรมตามแผนปฏบิัติการปีงบประมาณ  2563 
 สรุปและเปรียบเทียบโครงการ ปีงบประมาณ 2562 และโครงการ ปีงบประมาณ 2563                              
 ของภาควิชาและฝ่ายงาน................................................................................................................... 10  
 สรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแยกตามยุทธศาสตร์………………………… 10  
 โครงการภาควิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพและการกีฬา........................................................................... 11  
  โครงการภาควิชาจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว....................................................................... 16  
  โครงการภาควิชาหลักสูตรและการสอน............................................................................................. 24  
  โครงการภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา........................................................................................ 49 
  โครงการภาควิชาการบริหารการศึกษา............................................................................................... 57  
  โครงการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.............................................................................. 65  
  โครงการฝ่ายงานบริหารและแผน....................................................................................................... 72  
  โครงการฝ่ายงานวิจัย และบริการวิชาการ.......................................................................................... 76  
  โครงการฝ่ายงานวิชาการ บัณฑติศึกษา และประกันคุณภาพ............................................................. 82  
  โครงการฝ่ายงานพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพนัธ์.............................................................................. 96  
 
ภาคผนวก  
 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ............................................................................... 110 
 ตารางการปฏิบัติงาน  (Gantt  Chart)………………………………………………………………………………….. 111  
 ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563………………..………… 118 



1 
 

 

ส่วนที่  1 
ทิศทางการด าเนนินงานตามนยยบายปีงบประมาณ 2563 

 
แนวนยยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล    
 1.1 การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น 
ควบรวมหลักสูตร/สาขาท่ีมีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคน 
จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานท าในสาขาอาชีพใหม่ ๆ  
หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (2) การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท างาน 
(Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (3) การศึกษาส าหรับคนสูงวัย 
 1.2  การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนดทิศทางและ 
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่ง
มหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต (Frontier Research 
/Frontier Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ  
(3) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์พ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based Development) ใน 4 ภูมิภาค
ได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต้ (ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง 
(เจ้าพระยา 4.0) 
 
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 
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 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) 

 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 
 

 
 
 
 

http://www.sufficiencyeconomy.com/2006/02/3.html
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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
ใหไ้ด้รับการรับรองมาตรฐาน 
   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 16 6 2 3 2 - 1 36 
2 การบริหารการศึกษา 1 - 1  3 1 - 1 - - 7 
3 วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 2 1 3 3 - - - 1 - 10 
4 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  1 1 7 2 - - -  - 11 
5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 5 4 - - - 2 - 11 
6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - - 7 1 1 - - 1 - 10 
 รวม 3 6 4 38 19 4 3 3 4 1 85 

*ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักงานเนลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 24 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 17 

รวม 44 

*ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 
 

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

การปฏิบัติราชการ 2559 2560 2561 
คะแนนที่ได้ 4.5974 4.4391 4.5636 
คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 

  
  

               ผลประเนมินการประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ.) 

ผลประเนมิน ปีการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายใน 

2559 2560 2561 

คะแนนที่ได้ 4.47 4.73 4.68 
คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 
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หลักสูตรที่จัดการเนรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สาขาที่เนปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเนศษ ศูนย์อ่ืน 

1. ระดับปริญญาตรี     
1.1   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 236 - - 236 
1.2   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 402 - - 402 
1.3   วท.บ. จิตวิทยา 221 36 - 257 
1.4   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 238 - - 238 
1.5   กศ.บ. ภาษาไทย 335 - - 335 
1.6   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 307 - - 307 
1.7   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 268 - - 268 
1.8   กศ.บ. สังคมศึกษา 320 - - 320 
1.9   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 437 57 - 494 
1.10 กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 1 - - 1 

รวม 2,765 93 - 2,858 
2. ระดับปริญญายท     
2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา - 248 - 248 
2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 25 95 - 120 
2.3  กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา 1 6 - 7 
2.4  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 46 - 47 
2.5  กศ.ม. จิตวิทยา 3 22 - 25 
2.6  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 36 - 41 
2.7  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 6 14 - 20 
2.8  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 80 - - 80 

รวม 121 467  588 
3.ระดับปริญญาเนอก     
3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 56 - - 56 
3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 25 - - 25 
3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลการศึกษา 18 - - 18 
3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 32 - - 32 
3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 13 - - 13 
3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 20 - - 20 
3.7  กศ.ด. การนิเทศการศึกษา 20 - - 20 

รวม 184 - - 184 
       รวมทั้งสิ้น 3,630 

*ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 
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งบประมาณรายจ่ายเนงินแผ่นดินและเนงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเนงินแผ่นดิน 

งบประมาณ                 
รายจ่ายเนงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 10,969,380 51,684,200 
1. งบบุคลากร 9,898,680 3,344,900 
   1.1 เงินเดือน  8,982,600 3,344,900 
   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 672,000 - 
   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 244,080 - 
2. งบด าเนนินงาน 1,070,700 19,208,900 
   2.1 ค่าตอบแทน - 14,130,200 
   2.2 ค่าใช้สอย - 3,715,300 
   2.3 ค่าวัสดุ 1,070,700 1,263,400 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 100,000 
3. งบลงทุน - 2,394,100 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 1,960,700 
   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 433,400 
4. งบเนงินอุดหนุน - 20,621,300 
   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 11,002,100 
        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย - 10,818,500 
        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ - 183,600 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน - 9,619,200 
5. งบรายจ่ายอ่ืน  6,115,000 
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

- 
500,000 

   5.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน 

- 
1,200,000 

   5.3 เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน - 2,181,000 
   5.3 รายจ่ายอื่นๆ - 2,234,000 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 

ยครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2563 
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สรุปและเนปรียบเนทียบยครงการ ปีงบประมาณ 2562 และยครงการ ปีงบประมาณ 2563                            
ของภาควิชาและฝ่ายงาน  

 

  ที่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน จ านวนยครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
2562 2563 2562 2563 

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   12 12 183,700 366,200 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  11 12 162,900 421,550 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  4 38 381,800 1,330,100 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   5 11 44,200 433,500 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  8 15 208,800 948,200 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  18 18 106,800 355,800 
7 งานบริหารและแผน 5 7 570,000 610,000 
8 งานวิจัย และบริการวิชาการ 5 5 1,133,800 1,609,200 
9 งานวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ 23 27 1,040,200 2,491,100 
10 งานพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 17 23 399,000 628,000   

รวมทั้งสิ้น 108 168 4,231,200 9,193,650 
 

หมายเนหตุ : งบประมาณประจ าปี 2563 ล าดับที่ 8 รวมงบประมาณยครงการวิจัยและยครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคามจัดสรรคืนคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 75          

 
สรุปยครงการที่ด าเนนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 12 - - - - - - 12 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  34 - 3 1 - - - 38 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   11 - - - - - - 11 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  15 - - - - - - 15 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  16 - 1 1 - - - 18 
7 งานบริหารและแผน - - - - 4 - 3 7 
8 งานวิจัย - 2 3 - - - - 5 
9 งานวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ 25 - - 1 - 1 - 27 
10 งานพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 12 - - 10 - 1 - 23 
 รวมทั้งสิ้น 137 2 7 13 4 2 3 168 
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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) 

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนิสติ-อาจารย์กับ
สถาบนัต่างประเทศ 
2. นิเทศนิสิตประสบการณ์ต่างประเทศ 
การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
 

40,000 
 
 

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 

เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิตไดฝ้ึกปฏิบัติ    
ในการออกก าลังกายและการกฬีา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
 

5,000 
 

นิสิตได้ฝึกการใช้เครื่อง
ออกก าลังกาย 

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

3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า 
ชาววิทย์ฯ กีฬา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และผสมผสาน
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์และแสดงความยินดี
กับบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 62 
 

25,000 
 

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

1. อ.ปิยเชษฐ์  
ตะสิงห์ 
2. อ.คชา  
อุดมตะคุ 
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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 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิต
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. วิทยากรมาให้ความรู้ในการฝึกงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 
 

10,000 
 

นิสิตชั้นปีที่ 3 มีความ
พร้อมในการที่จะออก
ฝึกงาน   

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

5 เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนและ
สานสัมพันธ์น้องพ่ี
วิทย์กีฬา 

1. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน   
ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก 
2. เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
รุ่นพี่และรุ่นน้องและคณาจารย์เกิดความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. ปลูกฝังจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 - ส.ค. 63 
 

8,000 
 
 

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

1. อ.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 
2. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
3. อ.คชา  
อุดมตะคุ 
 

6 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา 
บูชาอาจารย์ใหญ่  

1. เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตให้เปน็พลเมืองดี
ของสังคม สอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
2. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. บูรณาการศิลปวฒันธรรมกับรายวิชา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
 

20,000 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
เครือข่ายวิชาการ
และวิชาชีพในการ
วิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

เพื่อให้พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนสิิตและคณาจารย์ ผลงาน
ที่มีเอกลักษณ์  แตกต่างจากสถาบันอ่ืนทั้ง
ในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 ต.ค. 62-ก.ย. 63 
 

46,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวนกลุ่ม
เป้าหมาทั้งหมด  
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. 62 - ก.ย. 63 
 

20,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

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

9 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(งานภาคสนาม1/2) 
(เทอม 1-2-3) 

เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
 

107,100 นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้ออกฝึกประสบการณ์ 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
2. อ.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 
3. อ.คชา  
อุดมตะคุ 
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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
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาสัมพันธ์   
 

เป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬากับสถาบันที่มีการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

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

11 โครงการสัมมนาและ
ติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์นิสิต
ระดับบัณฑิต 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ในการท าวิจัย
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 10,000 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 โครงการสัมมนา
ภาควิชาฯ 

- เพ่ือสรุปและรายงานแผนการท างาน
ของภาควิชาให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของภาควิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 40,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  

1. อ.ดร.อาภรณ์  
โพธิ์ภา 
และภาควิชาฯ 
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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 

- เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ในภาควิชาทั้ง
ภายในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นไปตามเป้าหมายของ
ภาควิชา 
 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

รวมงบประมาณ   366,200   (สามแสนหกหม่ืนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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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 

15 ปี สาขาวิชา
จิตวิทยา  
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและ
ปัจจุบัน สาขาวิชาจิตวิทยา 
3. เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ม.ค. – มี.ค. 63 
 

25,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

อาจารย์พันตรี
หญิงดร.ดุษฎี  
เล็บขาว 

2 โครงการพัฒนานิสิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้และพัฒนา
ทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนส าเร็จ
การศึกษาในการประกอบอาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1    มี.ค. – พ.ค. 63 
 

12,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

อาจารย์ชัยพร 
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 

การศึกษาต่อ และการด าเนินชีวิตหลัง 
ส าเร็จการศึกษา 
3. เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

3 โครงการบริการ
วิชาการ : การบูรณา
การองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาสู่ชุมชน 
ปีการศึกษา 2562 
 
 

1. เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์ได้บริการ
วิชาการโดยการบูรณาการองค์ความรู้
ทางจิตวิทยาสู่ชุมชน ตามนโยบายด้าน
สุขภาพจิตของประเทศ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์
ความรู้ในด้านการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิต 
3. เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
ยุทธศาสตร์ที่ 3    

พ.ย. 62 – ม.ค. 63 
 

20,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

อาจารย์ 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 
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพทางจิตวิทยา 
2. เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ม.ค. – พ.ค. 63 
 

30,750 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

อาจารย์ ดร. 
วิภาณี สุขเอิบ 

5 โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงใน
หน่วยงานทางด้าน
จิตวิทยา ปีการศึกษา 
2562 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยามากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือให้นิสิตได้ทราบระบบและ
ลักษณะการท างานของหน่วยงาน
ทางด้านจิตวิทยา 
3. เพ่ือให้นิสิตได้รับข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ตัดสินใจเลือกวิชาเอกและหน่วยงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ตรงตามความ

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ต.ค. 62 – ม.ค. 63 
 

35,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

อาจารย์ศุภชัย   
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 

ต้องการในการศึกษาและการท างานใน
อนาคต 
4. เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 
 
 
 

6 โครงการพัฒนาจิต
สาธารณะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา  
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้า
ศึกษา ในเรื่องความรู้ ทักษะ และการ 
ด าเนินชีวิต 
3. เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
ยุทธศาสตร์ที่ 4    

เม.ย. – ก.ค. 63 
 
 

15,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 
 

อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
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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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ด าเนินการวิจัย
ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิจัยทางด้านจิตวิทยา  
2. เพ่ือให้นิสิตได้แนวทางในการพัฒนา
หัวข้อโครงการวิจัยทางจิตวิทยา 
3. เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
ยุทธศาสตร์ที่ 2     

ต.ค. – ธ.ค. 62 
 

12,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   
ดร.ภมรพรรณ์       
ยุระยาตร์  

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
8 โครงการพัฒนาองค์

ความรู้และทักษะ
วิชาชีพทางจิตวิทยา
ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพทางจิตวิทยา 
2. เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    พ.ย. 62 – ก.พ. 63 
 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 

อาจารย์ 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 

คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

9 โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์และ 
การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ  
2. เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบระเบียบและ
ขั้นตอนในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
3. เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ยุทธศาสตร์ที่ 2     

มี.ค. – มิ.ย. 63 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 
 
 
 

อาจารย์ 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   
10 โครงการสัมมนาเพ่ือ

เตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิตภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว   
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ รวมถึงภาระ
งานต่างๆ ที่ได้รับในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
2. เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบลักษณะการ
ท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
 

เม.ย. – มิ.ย. 63 
 
 

44,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึน้ไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100  

อาจารย์  ดร. 
วิภาณี สุขเอิบ 

11 โครงการนิเทศการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว  
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้อาจารย์นิเทศได้ประสานงาน
กับนิสิตและอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือก ากับ
ติดตามภาระงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของนิสิต รวมทั้งร่วมกันให้
การปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนิสิตในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 

119,800 1. จ านวนอาจารย์นิเทศ 
ร้อยละ 100 ได้
ประสานงานกับนิสิตและ
อาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือนิเทศ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
2. จ านวนหน่วยงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   
ดร.ภมรพรรณ์       
ยุระยาตร์ 
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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 

ร้อยละ 100 ได้รับการ
นิเทศจากอาจารย์นิเทศ
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

12   โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว  
ปีการศึกษา 2562 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ  
2. เพ่ือให้ภาควิชาได้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในแต่ละหน่วยงานเพ่ือการวางแผนใน
การส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
รุ่นถัดไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
 

ต.ค. – พ.ย. 62 
 

47,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3. โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ร้อยละ 
100 

อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 

รวมงบประมาณ  421,550   (สี่แสนสองหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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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 

 ระดับปริญญาตรี 
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ภาควิชาหลักสูตร
และการสอนสู่
ความส าเร็จ 
ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แก่
นิสิต 
 

1. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาศักยภาพในการเสริมสร้าง
ทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
2.เพื่อให้บุคลากรมีสัมพันธ์อันดี สามัคคี
และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้
งานส าเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้งได้ 
3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพระหว่างบุคลากรแต่
ละสาขาวิชา 
4. เพ่ือให้คณาจารย์เกิดแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาการสอนและการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 
 

7 - 9 ก.พ. 63 93,300 1. คณาจารย์ที่เข้าร่วมได้
ประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนการวิจัย และ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
2. คณาจารย์ที่เข้าร่วม
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาการสอน 
การวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานสู่ในระดับ
นานาชาติ 
3. คณาจารย์ที่เข้าร่วม
สามารถต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนา
ผลงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพ 
 
 

อ.ปริญดา 
ยะวงศา 
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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 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
2 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 
การออกแบบการ
วิจัยการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

1. เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
และการท าวิจัย 
2. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารและ
สร้างเครือข่ายวิจัยจากต่างประเทศ 
3. เพ่ือให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
 
 

5 - 10 ธ.ค. 62 24,800 1. นิสิตที่เข้าร่วมได้
ประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการออกแบบ
จัดการเรียนการสอนการ
วิจัย 
2. นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
3. นิสิตที่เข้าร่วม
สามารถต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนา
งานวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานสู่ในระดับ
นานาชาติ 

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 

3 โครงการสัมมนา 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต 
 

1. เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนางานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึง
กระบวนการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
 
 

24 - 26 เม.ย. 63 40,000 1. นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. นิสิตที่เข้าร่วมได้
ด าเนินการส่งข้อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ตาม

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
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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 

ก าหนดเวลาที่
ท าการศึกษา 
3. นิสิตมีความตระหนัก
กระบวนการพัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

4 โครงการศึกษาดูงาน
และสัมมนา 
การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 
ระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต 
(ต่างประเทศ) 

1. เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารและ
สร้างเครือข่ายวิจัยกับต่างประเทศ 
3. เพ่ือให้นิสิตมีโลกทัศน์   ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับ
นักวิจัยต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
 
 

12 - 17 ธ.ค. 62 
และ 

1 - 10 เม.ย. 63 

50,000 1. นิสิตที่เข้าร่วมได้
ประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการออกแบบ
จัดการเรียนการสอนการ
วิจัย 
2. นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
3. นิสิตที่เข้าร่วม
สามารถต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนา
งานวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานสู่ในระดับ
นานาชาติ 

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
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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 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงาน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1. เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานระดับนานาชาติ 
2. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารและ
สร้างเครือข่ายวิจัยจากต่างประเทศ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานระดับ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
 
 

ม.ค. – ส.ค. 63 30,000 1. นิสิตที่เข้าร่วมได้
ประสบการณ์ได้แนวทาง
เกี่ยวกับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานระดับ
นานาชาติ 
2. นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
3. นิสิตที่เข้าร่วม
สามารถต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนา
งานวิจัยการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 

 สาขาวิชาภาษาไทย 
6 โครงการจับมือพ่ีจูง

มือน้อง เตรียมความ
พร้อมสู่บ้านครูไทย 
 

1. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการและทักษะชีวิต ระหว่างการ
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย  
2. เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยแต่ละ
ชั้นปีเกิดความคุ้นเคย มีความรักและ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 17 - 19 มิ.ย. 63 50,000 1. นิสิตใหม่ได้เตรียม
ความพร้อมด้านวิชาการ
และทักษะชีวิต ระหว่าง
การเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย เกิดความ

อ.ดร.ดนิตา  
ดวงวิไล 
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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 

สามัคคี สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับ
รุ่นน้อง และระหว่างอาจารย์กับศิษย์  

รักความภาคภูมิใจใน
สถาบัน และมีความสุข
ใจในการเรียน  
2. นิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทยแต่ละชั้นปีเกิด
ความคุ้นเคย มีความรัก
และสามัคคี สานสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่น
น้อง และระหว่าง
อาจารย์กับศิษย์ 

7 โครงการผลงาน
สร้างสรรค์ สื่อการ
เรียนรู้ เปิดบ้านครู
ภาษาไทย 

1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
อย่างเป็นระบบโดยสะท้อนผ่านผลงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การ 
บูรณาการการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพด้านการเป็น
ผู้น ากิจกรรม การเป็นนักออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 
 

6 ธ.ค. 62 50,000 1. นิสิตมคีวามสามารถ
ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบโดยมีผลงาน
สร้างสรรคท์ี่ได้จากการ
พัฒนาองค์ความรู้
ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
2. นิสิตมคีวามสามารถ
ด้านการผลิตสื่อ การเป็น

อ.ดร.ดนิตา  
ดวงวิไล 
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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. ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่าง
นิสิตและชุมชน 

นักนวัตกรสามารถบูรณา
การการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. นิสิตมบีุคลิกภาพด้าน
การเป็นผู้น ากิจกรรม 
การเป็นนักออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างครูมืออาชีพ 
4. นิสิตและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการออกแบบ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
สู่นักเรียนในชุมชน 

8 โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เชิงวิชาการ  

1. เพ่ือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่แก่การ
พัฒนางานในหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21 
2. เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
บูรณาการ น าประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
วิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3  
 

21 - 23 ก.พ. 63 20,000 1. นิสิตได้ร่วมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์
ใหม่แก่การพัฒนางานใน
หน้าที่ครูในศตวรรษที่ 
21 

อ.ดร.ดนิตา  
ดวงวิไล 
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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. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
นักวิชาการและนักศึกษาต่างสถาบัน 

2. นิสิตได้เปิดโลกทัศน์
และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างบูรณา
การ น าประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
วิชาชีพครู 
3. นิสิตได้สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและ
สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการกับนักวิชาการ
และนักศึกษาต่างสถาบัน 

9 โครงค่ายครู
ภาษาไทย ครั้งที่  8 
  

1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. เพ่ือให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ร่วมโครงการเกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนในรายวิชาภาษาไทย 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่
นักเรียนและนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 
 

9 - 11 ส.ค. 63 10,000 1. นิสิตได้น าความรู้ไป
พัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยแก่นักเรียน
ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
2. นักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่

อ.วรางคณา 
เทศนา 
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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. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาตนเองในการ
ท างานร่วมกับชุมชน และบูรณาการ
ความรู้สู่การจัดการเรียนรู้ในชุมชน  

เข้าร่วมโครงการเกิดเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทย 
3. นิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทยไดพั้ฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพ 
นักเรียนและนิสิต
สาขาวิชาภาษาไทย ได้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  
4. นิสิตได้พัฒนาตนเอง
ในการท างานร่วมกับ
ชุมชน และบูรณาการ
ความรู้สู่การจัดการ
เรียนรู้ในชุมชน 

10 โครงการพัฒนา
หลักสูตรให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ    

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 2562 ให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

8 - 10 พ.ค. 63 20,000 1. หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 

อ.ดร.อัฐพล 
อินต๊ะเสนา 
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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 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR : 
Thai 
Qualifications 
Register) 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

2562 มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
2. หลักสูตรมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR) ในระดับ
ที่สูงขึ้น 
3. ผลการพัฒนา
หลักสูตรน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพนิสิตและ
คุณภาพอาจารย์ใน
หลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11 โครงการพัฒนาครู
ภาษาไทยสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของครู
ภาษาไทย ให้พร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะ ทัศนคติ แรงจูงใจ น า
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานใน
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

30 - 31 มี.ค. 63 30,000 1. เสริมสร้างทักษะทาง
ภาษาไทย นักนวัตกรรม
การสอนภาษาไทย และ
ความเชี่ยวชาญด้านการ

อ.ดร.อัฐพล 
อินต๊ะเสนา 



 
 

 33 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย 
นักนวัตกรรมการสอนภาษาไทย และ
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทยด้านวิชาการ เทคโนโลยี การ
วิจัย การน าเสนอผลงานและการเผยแพร่
ผลงานคุณภาพสู่สาธารณชน 

สอนภาษาไทยที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
2. ไดส้่งเสริมศักยภาพ
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย
ด้านวิชาการ เทคโนโลยี 
การวิจัย การน าเสนอ
ผลงานและการเผยแพร่
ผลงานคุณภาพสู่
สาธารณชน 

12 โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนสู่การ 
บูรณาการการสอน 
และการบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
 
  

1. เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงด้านการ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานและความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน  
2. เพ่ือน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและ
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
3. เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่และมีความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,4 
 

24 - 27 ต.ค. 62 22,300 1. ได้น าองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในชุมชนและท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างบูรณา
การและสร้างสรรค์ 
2. ไดอ้นุรักษ์และสืบ
ทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญา

อ.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 
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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 

ท้องถิ่น ให้คงอยู่และมี
ความยั่งยืน 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
13 โครงการเตรียมความ

พร้อมนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เพ่ือสอบบรรจุ 
 

 เพ่ือให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
ทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมใน
การสอบบรรจุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  

ต.ค. – ธ.ค. 62 40,000 นิสิตที่เข้าร่วมการเตรียม
ความพร้อมสอบบรรจุได้
ภายในหนึ่งปี 

1. รศ.ดร. 
ธูปทอง  
กว้างสวาสดิ์ 
2. อ.ดร. 
สิวะกรณ์  
กฤษณสุวรรณ 
3. อ.พงศ์ธร  
อัศวนิเวศน์ 

14 โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้ฝึก
ประสบการณ์การจัดค่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

2 วัน  
ภายใน ต.ค. 62 – 

ก.ค. 63 

60,000 นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4  
ทุกคนเข้าร่วมจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ 

1. รศ.ดร. 
ธูปทอง  
กว้างสวาสดิ์ 
2. อ.ดร. 
สิวะกรณ์  
กฤษณสุวรรณ 
3. อ.พงศ์ธร  
อัศวนิเวศน์ 
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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 โครงการเตรียมความ
พร้อมและปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ และ
เชื่อมสัมพันธ์นิสิตใหม่กับนิสิตปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

1 วัน 
ภายใน มิ.ย. – ส.ค. 

63 

20,000 นิสิตใหม่และนิสิต
ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ 

1. รศ.ดร. 
ธูปทอง  
กว้างสวาสดิ์ 
2. อ.ดร. 
สิวะกรณ์  
กฤษณสุวรรณ 
3. อ.พงศ์ธร  
อัศวนิเวศน์ 

16 การพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการของ
คณาจารย์และนิสิต 

ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตผลิตผลงาน
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
 
 

น าเสนอผลงาน
วิชาการระหว่าง 

ต.ค. 62 – ส.ค. 63 

20,000 อาจารย์ประจ าสาขาและ
นิสิตผลิตและน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

1. รศ.ดร. 
ธูปทอง  
กว้างสวาสดิ์ 
2. อ.ดร. 
สิวะกรณ์  
กฤษณสุวรรณ 
3. อ.พงศ์ธร  
อัศวนิเวศน์ 

17 โครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
ท างานจากพ่ีสู่น้อง 

นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1 วัน  
ช่วง พ.ย. 62 – 

ส.ค. 63 

30,200 นิสิตได้เรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายกับศิษย์เก่า 

1. รศ.ดร. 
ธูปทอง  
กว้างสวาสดิ์ 
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 

3. อ.พงศ์ธร  
อัศวนิเวศน์ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
18 โครงการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมใน
การสอบ MSU English Exit-Exam 
2. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองขึ้นและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ของตนเอง 
3. เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้
อบรมไปใช้ในการท างานในอนาคตได้ 
 
 
4. เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพและ
ทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

ม.ค. 63 42,000 1. นิสิตสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้
พัฒนาทักษะในด้าน
ภาษาอังกฤษ 
2. นิสิตสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้น า
ความรู้ที่ได้มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนและประยุกต์ใช้
ชีวิตประจ าวัน 
 

อ.ดร. ฐิติวรดา 
พลเยี่ยม 

19 โครงการเตรียมความ
พร้อมครูวิทย์ฯ สู่การ
รับราชการครู  

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการ
สอบบรรจุรับราชการครู 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
3. เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

29 ก.พ. 63 -  
1 ม.ีค. 63 

 

41,000 1. นิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปมี
เตรียมความพร้อมในการ
สอบบรรจุรับราชการครู 
2. นิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปมี

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 

คุณลักษณะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

20 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การ
สร้างแรงบันดาลใจสู่
การเป็นครูมืออาชีพ
ในการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และศักยภาพใน
กา ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ท ย า ศ าส ตร์ ที่
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือให้นิสิตได้รับแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
3) เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูมือ
อาชีพต้นแบบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 

 

ก.พ. 63 56,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ได้ประสบการณ์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทีส่อดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 
21 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
แรงบันดาลใจในการ
พัฒนาตนเองไปสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 

อ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 

21 โครงการอบรมการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
2. เ พ่ือพัฒนาทักษะการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือทางการศึกษาของนิสิต 
3. เพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือทางการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 

มี.ค. 63 15,000 1. นิสิตมีทักษะในการ
สร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน  
2. นิสิตสามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง 
และหาคุณภาพเครื่องมือ

อ.ดร. ฐิติวรดา 
พลเยี่ยม 
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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.  เ พ่ื อ ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น านิ สิ ต ใ ห้ มี
ความสามารถในการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือทางการศึกษา 

ทางการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้  
3. นิสิตมีความสามารถ
ในการสร้าง และ
ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือทางการศึกษา 

22 โครงการพัฒนา
วิชาการเพ่ือเผยแพร่
ผลงานระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 
 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานวิจัยใน 
ชั้นเรียนทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย
ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ทางด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

ก.พ. 63 17,900 1. นิสิตและคณาจารย์ได้
พัฒนาความสามารถด้าน
การท าวิจัย 
2. งานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
3. เป็นเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยน
ประสบการรณ์การวิจัย
กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

อ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
23 การพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการของ
คณาจารย์และนิสิต
สาขาสังคมศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานวิจัยในชั้น
เรียนทางด้านสังคมศึกษา 
2. เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยทางสังคมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
 
 

ก.พ. 63 33,000 1. นิสิตและคณาจารย์ได้
พัฒนาความสามารถใน
การท างานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

ผศ.ดร.พีระศักดิ์  
วรฉัตร 
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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. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย
ระหว่างนิสิตและคณาจารย์สาขาสังคม
ศึกษา 

2. งานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
3. เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การวิจัยกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

24 การพัฒนาหลักสูตร 
กศ.ม สาขาวิชา
สังคมศึกษา 

เพ่ือศึกษาวิจัยและน าผลมาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พ.ค. 63 20,000 ได้หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชา
สังคมศึกษาและน าเสนอ
ต่อภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 

ผศ.ดร.สินธะวา 
คามดิษฐ์ 

25 การบริการวิชาการ
เครือข่ายพื้นท่ี
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ครูสอนวิชา
สังคมศึกษา 

พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 

ก.ค. 63 21,000 ครูสอนสังคมศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายได้รับ
การพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

ผศ.ดร.สาคร 
อัฒจักร 

26 สัมมนาวิชาการ
สังคมศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 

มี.ค. 63 21,000 นิสิตได้รับประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาและน าไปใช้

ผศ.ดร.สินธะวา 
คามดิษฐ์ 
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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 

ในการจัดการเรียนรู้ใน
อนาคต 

27 ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายสถาบันครู 
สังคมศึกษา 

1. เพ่ือสร้างเจตคติในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม 
2. เพ่ือศึกษาดูงาน และเรียนรู้วิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

มิ.ย. 63 31,000 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายสถาบันครู
สังคมศึกษา และน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติ 
งาน 

ผศ.ดร.พีระศักดิ์ 
วรฉัตร 

28 ประชุมสัมมนา
เครือข่ายที่ประชุมครู
สังคมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ทปท.) 
ครั้งที่ 5 

1. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านสังคมศึกษาระหว่างคณาจารย์
ผู้สอนสังคมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
สังคมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการของครูสังคมศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ก.ค. 63 42,300 ได้สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการกับอาจารย์
ผู้สอนหลักสูตรสังคม
ศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.พีระศักดิ์ 
วรฉัตร 
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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 

 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
29 โครงการสัมมนาการ

น าหัวข้อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ ส าหรับ
นิสิตหลักสูตร
การศึกษา
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้รับ
ค าแนะน าในการท าวิจัย และสามารถ
เลือกหัวเรื่องวิจัยให้สอดคล้องกับความ
สนใจและเป้าหมายของหลักสูตร 
2. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้พัฒนา
เค้าโครงการท าวิจัย เพื่อน าไปสู่การท า
วิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 
 
 

ต.ค. 62 -ก.ย. 63 37,000 1. นิสิตได้รับความรู้
ความเข้าใจในและ
สามารถเลือกหัวเรื่องใน
การท าวิทยานิพนธ์ได้ 
2. นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ 
3. นิสิตสามารถน าองค์
ความรู้ไปปรับใช้ได้ใน
อนาคตในการเรียนใน
หลักสูตร 

อาจารย์ ดร.
กันยารัตน์  
สอนสุภาพ 

30 โครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
 

1. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ร่วม
เรียนรู้ได้รับประสบการณ์พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 
 
 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 135,000 1. นิสิต ได้ประสบการณ์
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์2. นิสิต 
ตระหนักถึงความส าคัญ

อาจารย์ ดร.
กันยารัตน์  
สอนสุภาพ 
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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. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมน าเสนอ
ผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติ 
3. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาส
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
น าเสนอผลงานตามหลักทางวิชาการ 
4. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกิดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ของการพัฒนา
ผลงานวิจัยและการ
น าเสนอผลงานสู่สายตา
นานาชาติ 
 

31 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1. เพ่ือให้นิสิตทุน  สควค.  หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีความรู้
และทักษะในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือให้นิสิตทุน  สควค.  หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
 
 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 15,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมและ
ภาษาต่างประเทศ  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสอบผ่าน

อาจารย์ ดร.
กันยารัตน์  
สอนสุภาพ 
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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 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถ
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
โครงการทุน  สควค.  ก าหนดไว้ได้ 

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่โครงการทุน สควค.  
ก าหนดไว้ได้ 

 สาขาการศึกษาปฐมวัย 
32 โครงการค่ายปฐมวัย

ร่วมใจอาสาพัฒนา
โรงเรียน (EC CAMP 
2019) ณ โรงเรียน
บ้านโคกไร่ ต าบล
หนองกุง อ าเภอแก
ด า จังหวัด
มหาสารคาม  

1. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการใช้งานของครูและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. เพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายนอกของ
โรงเรียนให้มีความสวยงามและปลอดภัย 
3. เ พ่ือให้นิสิตมี โอกาสสานสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
รว่มกับคนในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ม.ค. 63 28,000 1. นิสิตสาขาปฐมวัยได้มี
ประสบการณ์การจัดห้อง
อนุบาลและบริเวณรอบ 
ๆ ห้องเรียน ให้มีความ
สวยงาม ปลอดภัย   
2. ครูและนักเรียนมีพ้ืนที่
ที่เหมาะสมในกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
3. นิสิตสาขาปฐมวัยได้มี
ประสบการณ์การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนให้มี
ความสวยงาม ร่มรื่น 
เหมาะแก่การเรียนรู้และ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ในสถานที่จริง  

อ. บงกชกร  
ศุภเกษร 
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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. นิสิตสาขาปฐมวัยเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมร่วมกับคนใน
ชุมชน 

33 English Camp 
2019 
 

1. เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได้ฝึกทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่
21 เรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยมีแนวทางในการน าภาษาอังกฤษ
ไปปรับใช้ในการสื่อสารและจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมใน
อนาคต 
3. เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีในการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
สนุกสนาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

28 เม.ย. 63 18,000 1. นิสิตสาขาปฐมวัยมี
ความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
2. นิสิตสาขาปฐมวัยเห็น
แนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษในเด็ก
ปฐมวัยที่ผ่อนคลายและ
สนุกสนาน 

อ.บงกชกร  
ศุภเกษร  
 

34 โครงการปฐมวัย
วิชาการ 2563 

1. เพ่ือให้นิสิตสาขาปฐมวัยและศิษย์เก่า
ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
พ้ืนฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
การศึกษาปฐมวัยจากผู้เชี่ยวชาญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

14 มี.ค. 63 8,000 1. นิสิตสาขาปฐมวัยและ
ศิษย์เก่าได้พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ และทักษะ
พ้ืนฐานในการพัฒนา
องค์ความรู้ทาง

อ.สุดาเรศ สิริสิทธิ์
ธนภาค 
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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. เพ่ือให้นิสิตสาขาปฐมวัย ศิษย์เก่า 
คณะครูและผู้ที่สนใจ สามารถน า
ประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการระดมความคิด การจัด
นิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่3 สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการ
ในการด าเนินการจัดหลักสูตรระยะสั้น
จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การศึกษาปฐมวัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
2. นิสิตสาขาปฐมวัย 
ศิษย์เก่า คณะครูและผู้ที่
สนใจ สามารถน า
ประสบการณ์มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การระดมความคิด การ
จัดนิทรรศการ การ
เสวนาทางวิชาการ และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. นิสิตชั้นปีที่3 
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยเกิดทักษะ
กระบวนการในการ
ด าเนินการจัดหลักสูตร
ระยะสั้นจากการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
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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 

35 โครงการคืนสู่เหย้า
ชาวปฐมวัย 2562 

1.เพ่ือให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้
กลับมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างเครือข่ายระหว่างกันข้ึน 
2. เพ่ือให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้
ร่วมท าบุญ หรือจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศาสนาร่วมกันที่วัด เป็นการเสริมสร้าง
ความส าคัญอันดีงามให้เกิดแก่ศิษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 15 มี.ค. 63 ไม่เบิก
ค่าใช้จ่าย 

1. ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันได้กลับมาพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาปฐมวัยร่วมกัน 
2. ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันได้มีโอการสาน
สัมพันธ์กันผ่านการ
กิจกรรมการท าบุญและ
พัฒนาวัดร่วมกัน 

อ.จุฑาทิพย์  
ธรรมสิริวัฒน ์
 

36 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการศึกษา
ปฐมวัย (CEECE) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักและให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานการ
วิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมการท างานและ
บูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาสู่
การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ 
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและ
องค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

12 พ.ย. 62 – 
10 พ.ค. 63  

76,000 1. ระบบการด าเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการศึกษาปฐมวัย
สามารถสนับสนุนให้
นิสิต คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้ง
ผู้ให้และผู้รับบริการได้
เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษาปฐมวัยร่วมกัน  
2. นิสิต และคณาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ และ

1. ผศ.วีณา 
ประชากูล 
2. อ.วรรณิษา  
หาคูณ 
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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 

ชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน
ท้องถิ่น 

มีทักษะในการวิจัย
สามารถ 
น าผลการวิจัยมาบูรณา
การกับการเรียนการสอน
และน าไปออกแบบหรือ
สร้างนวัตกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ 
3. ก่อตั้งและด าเนินงาน 
โปรแกรมพัฒนาเด็กนอก
เวลาเรียน (After 
School Program) 
ส าหรับเด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษาในท้องถิ่น
โดยการประสานความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และ
รวบรวมองค์ความรู้ของ
คณาจารย์และนิสิต 
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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 

37 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
เขียนต าราและท า
การวิจัยของอาจารย์
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

1. เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ
และวางแผนการเขียนผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยได้ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาผลิตผล
งานวิชาการเช่น เอกสารประกอบการ
สอน บทความวิจัย  บทความวิชาการ 
งานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
 

มี.ค. - เม.ย. 63 40,100 1. อาจารย์สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเข้าร่วม
โครงการและเขียน
แผนงานด้านผลงาน
วิชาการได้ครบทุกคน 
2. สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยมีผลงานทาง
วิชาการ เช่น เอกสาร
ประกอบการสอน 
บทความวิจัย  บทความ
วิชาการ งานวิจัย 
เพ่ิมข้ึน ภายในปี
การศึกษา 2563 

ผศ.ดร.จิตรา  
ชนะกุล 
 

38 โครงการสัมมนา  
การเร่งรัดหัวข้อ 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าแบบ
อิสระ ส าหรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต 

1. เพ่ือให้นิสิตได้หัวข้อโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และหัวข้อการค้นคว้าแบบ
อิสระ 
2. เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสวิเคราะห์หัวข้อ
โครงร่างงานวิจัย 
3. เพ่ือให้นิสิตนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

10 สิงหาคม 2563 22,200 1. นิสิตได้หัวข้อโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และหัวข้อ
การค้นคว้าแบบอิสระ 
2. นิสิตมีโอกาสวิเคราะห์
หัวข้อและโครงร่าง
งานวิจัย 

1. ผศ.ดร.จิตรา  
ชนะกุล 
2. ผศ.วีณา  
ประชากูล 
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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 

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

4. เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

3. นิสิตได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัย 
4. นิสิตสามารถส าเร็จ
การศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมงบประมาณ   1,330,100   (หนึ่งล้านสามแสนสามหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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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 โครงการการสัมมนา
เสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นิสิต
ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้น าเสนอหัวข้อเรื่องที่
น่าสนใจในการท าวิทยานิพนธ์ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้รับข้อเสนอแนะจาก
คณาจารย์ในการท าวิทยานิพนธ์ 
3. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางด้านวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาให้แก่นิสต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 มิ.ย. – ก.ค. 63 26,700 
 

1. นิสิตระดับปริญญาโท
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
100   
2. นิสิตได้รับ
ประสบการณ์และ
ข้อเสนอแนะในการท า
วิทยานิพนธ์มากขึ้น 
3. นิสิตมีความตระหนัก
ในความมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
การวิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ 
ภูสีอ่อน 

2 โครงการการวัดผล
และประเมินผลและ
วิจัยสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัยวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้ร่วม
กิจกรรมทั้งวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันร่วมผลิตอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,6 ม.ค. 63 26,700 
 

1.นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 
2. นิสิตและคณาจารย์มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและ

ผศ.ดร.ญาณภัทร 
สีหะมงคล 



 
 

 51 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการด้านวัดผล
ประเมินผลและวิจัย
การศึกษารวมทั้งมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันร่วมผลิตยิ่งขึ้น 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
บัณฑิตศึกษาโดย
การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 
(ภาควิชาวิจัยฯ) 
 

1. เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการเป็น
วิทยากรเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลและการวิจัยได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการท างาน
ร่วมกันทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือให้นิสิตมีความเป็นนักนักวิจัยที่
สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 ก.พ. – มี.ค. 63 26,700 
 

1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ  100 
2. นิสิตสามารถท างาน
ร่วมกันและสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้สู่
การปฏิบัติทั้งภายในและ
นอกมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ 
ภูสีอ่อน 
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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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย์ภาควิชา
วิจัยสู่ความเป็นสากล 
(ในประเทศ) 
 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
และน าเสนอผลการวิจัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตและคณาจารย์มี
ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชาวต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1,2,3 

ธ.ค. 62 26,700 
 

1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 
2. นิสิตและคณาจารย์มี
ความสามารถในการ
สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชาว
ต่างประเทศรวมทั้ง
น าเสนอผลการวิจัยดี
ยิ่งขึ้น 

ผศ.ดร.ญาณภัทร 
สีหะมงคล 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย์ภาควิจัยสู่
สากล  (ต่างประเทศ) 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตและคณาจารย์มี
ประสบการณ์ในต่างประเทศ 
2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและ
น าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตและ
คณาจารย์ในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1,2,3 

เม.ย. – พ.ค. 63 26,700 
 

1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 
2. นิสิตและคณาจารย์มี
ทักษะในการสื่อสารและ
น าเสนองานวิจัยใน
ต่างประเทศมากข้ึน 

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ 
ภูสีอ่อน 

6 โครงการการประมวล
ความรู้และประเมิน 
ผลการเรียน 
 

1. เพ่ือให้นิสิตทบทวนการเรียนที่ผ่านมา
และน าเสนอความรู้ประสบการณ์
เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ได้เรียนรู้มา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1,2 

มิ.ย. – ก.ค. 63 26,700 
 

1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 
2. นิสิตได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยมีการประมวล

ผศ.ดร.ญาณภัทร 
สีหะมงคล 
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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. เพ่ือให้นิสติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับคณาจารย์และเพ่ือน
นิสิต 
3. เพ่ือให้นิสิตน าความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์และพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 

ความรู้ที่รับจากรายวิชา
ที่เรียนมา 
3. นิสิตได้สะท้อนผล
และประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่
เรียนมาซึ่งมีประโยชน์ต่อ
นิสิตและคณาจารย์ที่
สอน 

7 โครงการการสัมมนา
และสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาคณิตศาสตร์ 
(ชั้นปีที่ 4) 

1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการระบบงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
2. เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาแบบต่าง 
ๆ 
3. เพ่ือให้นิสิตน าประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
4. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 4 ของนิสิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 – ม.ค. 63 53,410 
 

เนชิงปริมาณ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
เนชิงคุณภาพ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
ยครงการ 
นางสาวชฎาพร 
รัตนะกุล และ
นิสิตชั้นปีที่ 4 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
ยครงการ 
1. ผศ.ดร.
ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
2. อ.ดร.อพันตรี 
พูลพุทธา 
3. อ.ดร.สาวิตรี 
ราญมีชัย 
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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. ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ต่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรักใคร่สามัคคีต่อ
กันและกัน 

8 โครงการการสัมมนา
เพ่ือปรับพ้ืนฐานและ
เตรียมความพร้อม 
 
 

1. เพ่ือให้ความรู้พื้นฐานและปรับความรู้
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. เพ่ือให้นิสิตได้ทราบแนวทางการเรียน 
การปฏิบัติตน ข้อมูล วัตถุประสงค์ด้าน
กิจกรรมนิสิต วินัยสวัสดิการนิสิตต่าง ๆ 
และการใช้ชีวิตในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง 
เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นิสิตมี
ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เม.ย. – ส.ค. 63 53,410 
 

เนชิงปริมาณ 
1. นิสิตใหม่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับ
มาก โดยค่าเฉลี่ย 3.5 
จาก 5 คะแนน 
เนชิงคุณภาพ 
1. เกดิความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และ
นิสิตรุ่นน้องในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
ยครงการ 
นายอลงกรณ์   
โลเกต และนิสิต
ชั้นปีที่ 1 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
ยครงการ 
1. ผศ.ดร.
ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
2. อ.ดร.อพันตรี 
พูลพุทธา 
3. อ.ดร.สาวิตรี 
ราญมีชัย 
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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. นิสิตได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ถึงมุมมองและ
ทัศนคติระหว่างนิสิต 

9 โครงการทบทวน
ความรู้มุ่งสู่การสอบ
บรรจุครูคณิตศาสตร์ 
 
 

1. เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนิสิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะ
ศึกษาศาสตร์ก่อนการสอบบรรจุในปี 
2563 
2. เพื่อแนะน าแนวทางในการเข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
3. เพื่อสร้างความม่ันใจให้นิสิตที่จะเข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 – เม.ย.63 59,640 
 

1. บัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์  ได้ทบทวน
ความรู้ก่อนการสอบ
บรรจุในปี 2563 
2. ไดร้ับแนวทางในการ
เข้าสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู  ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
3. มีความม่ันใจที่จะเข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
ยครงการ 
นายเกียรติศักดิ์  
สิงห์ศรีโว  และ
นิสิตชั้นปีที่ 5
อาจารย์ท่ีปรึกษา
ยครงการ 
1. ผศ.ดร.
ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
2. อ.ดร.อพันตรี 
พูลพุทธา 
3. อ.ดร.สาวิตรี 
ราญมีชัย 

10 โครงการพัฒนา
ความสามารถนิสิตใน
การใช้โปรแกรม 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนิสิต
ผ่านการใช้โปรแกรม GSPและ 
Geogebra 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 – ม.ค. 63 53,430 
 

ผลผลิตโครงการ 
(Output) : นิสิตระดับ
ปริญญาตรีสาขา
คณิตศาสตร์ ได้รับความ

นิสิตผู้รับผิดชอบ
ยครงการ 
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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 

GSP และ 
Geogebra 
 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสามารถ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP และ 
Geogebra ในการจัดการเรียนการสอน
ในอนาคต  
3. เพ่ือเสริมสร้างความคุ้นเคยในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนสอน 

ความรู้ แนวทางในการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม 
GSPและ Geogebraใน
การจัดการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์โครงการ 
(Outcome) :  มีการ
เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนในรายวิชา
เรขาคณิตในคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียนโดยนิสิต
สามารถต่อยอดโดยการ
สร้างสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์ได้ 

นางสาวณัฐนรี 
ผ่องใส และนิสิต
ชั้นปีที่ 2 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
ยครงการ 
1. ผศ.ดร.
ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
2. อ.ดร.อพันตรี 
พูลพุทธา 
3. อ.ดร.สาวิตรี 
ราญมีชัย 

11 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและ
ศิลปะการพูด  
สาขาคณิตศาสตร์ 
 

1. เพ่ือปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนา
บุคลิกภาพและศิลปะในการพูดเพ่ือใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 – ม.ค. 63 53,410 
 

เนชิงปริมาณ 
1. มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เนชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
บุคลิกภาพและศิลปะใน
การพูดที่ดีข้ึน 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
ยครงการ 
นายณัฐวุฒิ คง
แสนค าและนิสิต
ชั้นปีที่ 3  
อาจารย์ท่ีปรึกษา
ยครงการ 



 
 

 57 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 1. ผศ.ดร.
ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
2. อ.ดร.อพันตรี 
พูลพุทธา 
3. อ.ดร.สาวิตรี 
ราญมีชัย 

รวมงบประมาณ   433,500   (สี่แสนสามหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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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 

1 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ การเตรียม
ความพร้อมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับนิสิตปริญญา
โทและปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ
เตรียมตัวนิสิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21  
2. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากรุ่นพ่ี รุ่นปัจจุบันของ
วิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
3. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นปัจจุบันของวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 62 34,000 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
การศึกษา
มหาบัณฑิต และ
การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารและ

1. เพ่ือระดมความคิดเห็นในการก ากับ
ติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
2. เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการก ากับ
คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 - ม.ค. 63 
 

45,000 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 

พัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี 2562 

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การ
น าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับ
นิสิตปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา รุ่น 
16 

1. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถก าหนดประเด็น
ปัญหาและหัวข้อเรื่องในการท า
วิทยานิพนธ์ได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. – เม.ย. 63 
 

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

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

4 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  
การน าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับ
นิสิตปริญญาโท 
สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา รุ่น 
พ.32 

1. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถก าหนดประเด็น
ปัญหาและหัวข้อเรื่องในการท า
วิทยานิพนธ์ได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 
 

35,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  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 

5 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้าง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนา
ทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับ
นิสิตปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
รุ่น พ.31 

1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการ
สร้างเครื่องมือการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท าวิจัย และสามารถเขียน
รายงานการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนารายงานการท า
วิทยานิพนธ์และน าไปพัฒนาเป็นงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 62 – มี.ค. 63 
 

16,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

6 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้าง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนา
ทางการบริหาร
การศึกษา นิสิต
สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
รุ่น พ.32 

1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการ
สร้างเครื่องมือการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท าวิจัย และสามารถเขียน
รายงานการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนารายงานการท า
วิทยานิพนธ์และน าไปพัฒนาเป็นงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เม.ย. – พ.ค. 63 
 

35,000 1. จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 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 

7 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้าง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนา
ทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับ
นิสิตปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา รุ่น 
15 

1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการ
สร้างเครื่องมือการวิจัย และเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท าวิจัย และสามารถเขียน
รายงานการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนารายงานการท า
วิทยานิพนธ์และน าไปพัฒนาเป็นงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค.– ก.ค. 63 
 

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

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการสู่ความเป็น
เลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา รุ่น 
16 (ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2562) 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการเกี่ยวกับหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย. – ธ.ค. 62 
 

17,400 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 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 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการสู่ความเป็น
เลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา รุ่น 
16 (ภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2562) 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการเกี่ยวกับหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพในการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.พ. – เม.ย. 63 
 

17,400 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

10 โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบ
ในการจัดการศึกษาที่
เป็นเลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
(ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562) 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางการศึกษาและ
การบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่ายวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย. – ธ.ค. 62 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 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 

11 โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบ
ในการจัดการศึกษาที่
เป็นเลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
(ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2562) 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางการศึกษาและ
การบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่ายวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค.- เม.ย.  63 
 

30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

12 โครงการงานบริหาร
สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย ส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางการศึกษาและ
การบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่ายวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. – พ.ค. 63 
 

100,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

13 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และเสริมสร้างจิต
อาสาส าหรับส าหรับ

1. เพ่ือให้นิสิตพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังจิตอาสา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ม.ค. – พ.ค. 63 
 

20,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 



 
 

 64 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

นิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

14 โครงการไปศึกษาดู
งานต่างประเทศ
ส าหรับส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ทางด้านการบริหาร
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือการบูรณาการองค์ความรู้และ
ประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการ สู่
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทยให้สามารถเข้าสู่การแข่งขัน
กับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และได้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในต่างประเทศ 
3. เพ่ือพัฒนานิสิตให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง และได้เพ่ิมทักษะหรือองค์
ความรู้ใหม่ ๆ จากการไปต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. – ก.ย. 63 
 

200,000 1. เพ่ือให้นิสิตได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ทางด้าน
การบริหารการศึกษา
และการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือการบูรณาการ
องค์ความรู้และประยุกต์
แนวทางการบริหาร
จัดการ สู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทยให้สามารถ
เข้าสู่การแข่งขันกับ
นานาชาติได้อย่างยั่งยืน 
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 

15 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับ
นิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา
การบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางการบริหารที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีทางคุรุสภาก าหนด 
2. เพื่อให้นิสิตไดมี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางคุรุสภา
ก าหนด 
3. เพื่อให้นิสิตได้น าหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 – ก.ย.63 
 

348,400 1. นิสิตมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางการบริหารที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ทางคุรุสภาก าหนด 
2. นิสิตไดมี้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีทางคุรุสภา
ก าหนด 
3. นิสิตได้น าหลักการ
แนวคิดและทฤษฎี
ทางการบริหาร
การศึกษาไปประยุกต์ใช้
ได้จริงและเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

คณาจารย์
ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา 

รวมงบประมาณ   948,200   (เนก้าแสนสี่หม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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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  

เพ่ือให้ข้อมูลเกีย่วกับภาควิชาการจัดการ
เรียนการสอนแผนการเรียน การปฏิบัติ
ตัว วางตัว การใช้ชีวิตนิสิต และการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีเทคโนการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ส.ค. 63 2,500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาฯเข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย 
80% 

ผศ.ก่อเกียรต ิ 
ขวัญสกุล 
 

2 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
สานสัมพันธ์น้องพ่ี
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้นิสิตเกิดความสามัคคีรุ่นน้อง-รุ่นพี่
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ส.ค. – ก.ย. 63 4,500 
 

นิสิตปีที่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรต ิ 
ขวัญสกุล 

3 โครงการนิสิต
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีจิตอาสา
พัฒนาชุมชน   
 

เพ่ือให้นิสิตมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ
เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ต.ค. 62 – ก.ย.  63 
 

5,000 นิสิตปีที่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรต ิ 
ขวัญสกุล 
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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. 62 – ก.ย. 63 3,000 ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันร่วมงานอย่าง
น้อยจ านวน  50-100 
คน 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
 

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

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
บัณฑิตภาควิชาและสานสัมพันธ์รุ่นน้อง
รุ่นพ่ีและศิษย์เก่าและค้นหานิสิตที่เป็น
สุดยอดของการเป็นผู้ 
ปฏิบัติตนดี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้
นิสิตพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่
นิสิตเทคโนฯรุ่นต่อๆไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 62 8,000 นิสิตทุกชั้นปีร่วม
โครงการอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 

6 โครงการกิจกรรม
พัฒนานิสิต เสริม
ทักษะความรู้บูรณา
การรายวิชา 
1. วิชาการถ่ายภาพ
เบื้องต้น   

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. - ธ.ค. 62 
 
 
 
 

40,000 
(ถ่ัวเฉลี่ยทุก
รายวิชา) 

 
 
 
 

นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
โครงการละไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80  

1. อ.ดร.รัฐสาน์ 
เลาหสุรโยธิน 
2. ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
3. 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 

 
 

4. ผศ.ดร.รัชนี
วรรณ ตั้งภักดี 
5. ผศ.ดร.ฐาปนี   
สีเฉลียว 
6. ผศ.ดร.มานิตย์  
อาษานอก 

7 โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเรียน
ส าหรับนิสิตใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาภายใน
สาขาวิชาและให้นิสิตเข้าใจตนเองรวมถึง
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ส.ค. 63 2,500 นิสิตชั้นปีที่1 เข้าร่วม
ร้อยละ 100  
นิสิตชั้นปีอื่นๆเข้าร่วม
โครงการ 10 – 20 คน 

1. ผศ.ดร.รัชนี
วรรณ ตั้งภักดี 
2. อ.มาณวิกา 
กิตติพร 

8 โครงการบริการให้
ค าปรึกษา 

เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษานิสิตในการ
เรียน การท าโครงงาน การท าวิจัย/การ
ท าวิทยานิพนธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 3,000 นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การเรียน การท า
โครงงาน การท าวิจัย/
การท าวิทยานิพนธ์ ร้อย
ละ 100 เข้ารับบริการ 

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 โครงการ ETC TA 
Training 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนา
นิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการให้บริการ
งานตามขอบข่ายของหลักสูตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 24,000 นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4  
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 

10 โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ประกอบด้วย การคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ การสื่อสารและความ
ร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 12,300 นิสิตชั้นปีที่ 1 - 4  
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
11 โครงการเปิดโลก

ทัศน์ทางเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้รับความรู้
และได้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 10,000 ได้รับความรู้
ประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาค
คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80 

1. รศ.ดร.เผชิญ  
กิจระการ   
2. ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
3. อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
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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 

12 โครงการสัมมนานิสิต
บัณฑิตศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้นิสิตระดบับัณฑิต ศึกษาได้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์กับรุ่น
พ่ีและเพ่ือน   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 

20,000 
(ป.โท

10,000 ,  
ป.เอก 

10,000) 
 

คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของ
ภาควิชา เข้าร่วม
โครงการ  80 % 

1. รศ.ดร.ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ 
2. ผศ.ดร.มานิตย์  
อาษานอก 
3.ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 

13 โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
บูรณาการรายวิชา  

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 

30,000 
(ป.โท 

15,000  
ป.เอก 

15,000) 
 

จัดกิจกรรรมอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
โดยมีนิสิตระดบับัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 
2559 - 2560 เข้าร่วม
โครงการละไม่ต่ ากว่า 20 
คน 

1. อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
2. อ.ดร.เหมมิญช์ 
ธนปัทม์มีมณี 

14 โครงการโสตฯ –  
เทคโนฯสัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษาและเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 30,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2560 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80  

1. ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
2. ผศ.ดร.ฐาปนี 
สีเฉลียว 
3. อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
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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 โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตภาควิชาและ
สานสัมพันธ์รุ่นน้องรุ่นพ่ีศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 
 

10,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2560 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ  
80  

1. ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
2. ผศ.ดร.ฐาปนี 
สีเฉลียว 
3. อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 

16 โครงการศึกษาดูงาน
ในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

1. เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้มี
แนวทางในการพัฒนา 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร 
คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาให้เข้มแข็งมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
 

100,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2561 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ  
80  

1. รศ.ดร.เผชิญ 
กิจระการ 
2. รศ.ดร.ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ 
3. ผศ.ดร.ฐาปนี 
สีเฉลียว 
4. ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
5. อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 

 งบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
17 โครงการเพ่ือสร้าง

เสริมประสบการณ์
วิชาชีพ 
1. ศึกษาดูงานก่อน
ออกฝึกประสบการณ์

 
 
 
1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณว์ิชาชีพ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

 
 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 

 
 
 

18,000 
 

 
 
 
นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์วิชาชีพ

 
 
 
ผศ.ก่อเกียรติ 
ขวัญสกุล 
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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 

วิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา  
(เปลี่ยนเป็นชั้นปีที่ 4 
เทอม1) 
2. โครงการน าเสนอ
ผลงานนิสิตหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(มหกรรมคนท าสื่อฯ) 

 
 
 
 
2. เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานและ
น าเสนอหน่วยงานที่ได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,000 
 
 
 

นอกห้องเรียนและจาก
ประสบการณ์จริง 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
ผศ.ก่อเกียรติ 
ขวัญสกุล 

18 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
1. ค่าเดินทาง ที่พัก 
เบี้ยเลี้ยงการนิเทศฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และการฝึกสอน 
 

เพ่ือก ากับติดตามและ ประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์ของนิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 62 –  ก.ย. 63 
 

30,000 
 
 
 
 

 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 
 
 
 

 รวมงบประมาณ   355,800   (สามแสนห้าหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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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 

 งานบุคคล 
1 โครงการสัมมนา

บุคลากรสายวิชาการ                 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.พ. 63 300,000 บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจ และน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาระบบงาน
เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

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

2 โครงการสัมมนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน               

เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.พ. 63 
 

200,000 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาระบบงาน
เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

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

3 โครงการสัมมนา
บุคลากรสายวิชาการ
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้อาจารย์ทราบถึงแนวทางการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มิ.ย. 63 40,000 บุคลากรสายวิชาการ
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

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 

 งานแผน และงบประมาณ 
4 โครงการทบทวน

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1. เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 
2567ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2. เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต.ค. - พ.ย. 
62 

30,000 แผนกลยุทธ์  
คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุง พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากร
ทุกคน 

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

 งานห้องสมุด 
5 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ห้องสมุดเพ่ือ
การบริการ
สารสนเทศ ประจ าปี 
2563 
 
 

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการ
เข้าใช้บริการและการเรียนรู้ภายใน
ห้องสมุดวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส.ค. - ธ.ค.  
63 
 

10,000 ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นิสิต 
ผู้ใช้บริการ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้รับ
บริการห้องสมุดที่ดี มี
ความทันสมัย และ
ดึงดูดใจให้เข้ามาใช้
บริการ มากยิ่งขึ้น มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการ
ปฎิบัติงานของ
บุคลากร  

นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
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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 

 งานอาคารและสถานที่ 
6 โครงการ

ศึกษาศาสตร์สีเขียว 
และการรีไซเคิลขยะ 
 
 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของ
คณะศึกษาศาสตร์  ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  
2. เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถาบันให้
อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส.ค. – ธ.ค. 
63 

 

20,000 1. นิสิตและบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ ได้มี
ส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
ของคณะศึกษาศาสตร์    
2. เพ่ือให้คณะ
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีพ้ืนที่
พักผ่อนเพ่ิมมากขึ้น 

นายอุเทน  บุญมา 

7 โครงการ Big 
Cleaning Day 
 
 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร 
นิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ท าความสะอาดภายใน
ส านักงาน และบริเวณโดยรอบพ้ืนที่
ต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์  และยัง
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของคณะเพ่ือตอบสนองกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว 
2. เพ่ือเป็นการน ากิจกรรม 5 ส มา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส.ค. – ธ.ค. 
63 

 
 
 

10,000 ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นิสิตของ
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์ท า
ความสะอาดภายใน
ส านักงาน และบริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่ต่างๆ 
ของคณะศึกษาศาสตร์  
พัฒนาภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น

นายอุเทน  บุญมา 
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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 

ประสิทธิภาพในการจัดระเบียบภายใน
ส านักงาน และเป็นการปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรได้เห็นคุณค่าในการบ ารุงรักษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การช่วยลด
ภาวะโลกร้อน  และสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร 

การช่วย 
ลดภาวะโลกร้อน  และ
สร้างความสมัครสมาน
สามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร
ด้วยกัน 
 

 รวมงบประมาณ   610,000   (หกแสนหนึ่งหม่ืนบาท) 
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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  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ 
เพ่ือน าไปสู่การขอผลงานทางวิชาการ
ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 

1,141,000 1. คณาจารย์และ
บุคลากรมีโอกาสพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของ
ตนเองได้มากยิ่งข้ึน 
2. คณาจารย์และ
บุคลากรมีโอกาส
เผยแพร่ผลงาน ซ่ึง
สามารถน ามาไปใช้ใน
การพัฒนางานตนเองได้ 
3. คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถ
เพ่ิมพูนศักยภาพและ 
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และสามารถ
เป็นเสาหลักหรือแหล่ง
อ้างอิงในด้านการเรียน
การสอน และการ
ปฏิบัติงานได้ 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน ์  
จุลสุวรรณ 
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 

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 
ให้บริการฝึกอบรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 
 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 
 

200,000 ได้หนังสือและต ารา
วิชาการ 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน ์  
จุลสุวรรณ 
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 

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

 งานบริการวิชาการ 
3 โครงการหนึ่งชุมชน

หนึ่งหลักสูตร 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ชุมชนเป้าหมายให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการ
จัดการศึกษาของบุคคลากรทาง
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ก.พ. – ก.ย. 63  
 

78,200 เนชิงปริมาณ   
จ านวนหน่วยงานและ
จ านวนบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนา   ร้อยละ 90 
ความพึงพอใจของการ
เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 
80 
เนชิงคุณภาพ   
หน่วยงานทางการศึกษา
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของ

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 

สภาพปัญหาและพ้ืนที่  
มีพัฒนาการที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 
เนชิงเนวลา   
กิจกรรมสามารถ
ด าเนินการได้จริงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

4 โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงาน
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริการ
วิชาการ 
3. บูรณาการการให้บริการวิชาการเข้า
กับการปฏิบัติภารกิจแบบองค์รวม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 

ก.พ. – ก.ย. 63 
 

160,000 เนชิงปริมาณ 
จ านวนบุคลากร และ
หน่วยงานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์   
ร้อยละ 90 
เนชิงคุณภาพ 
- หน่วยงานได้บริการ
ทางวิชาการให้แก่
ผู้ใช้บริการ จากบุคลากร
ภายนอก และบุคลากร

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 

ในองค์กร ส าหรับใช้ใน
กระบวนการตัดสินใจ
และก าหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ข้อมูลสารสนเทศทาง
วิชาการเป็นรูปธรรม/
บุคลากรของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ 
เนชิงเนวลา 
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2563 
– กันยายน 2563 เสร็จ
สิ้นระยะเวลาตาม
โครงการ 

5 โครงการคลินิกวิจัย เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ
คลินิกวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 

ก.พ. – ก.ย. 63 
 

30,000 เนชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
ครู อาจารย์ นิสิต 
บุคลากรทาการศึกษา 
และผู้ที่สนใจ 
 
 

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 

เนชิงคุณภาพ 
1. ประสิทธิภาพของ
ระบบการให้บริการ
คลินิกวิจัย 
2. ความพึงพอใจในการ
เข้ารับบริการ 

รวมงบประมาณ   1,609,200   (หนึ่งล้านหกแสนเนก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการฝ่ายงานวิชาการ บัณฑิตศึกษา ประกันคุณภาพ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานวิชาการ และบัณฑิตศึกษา 
1 การส่งเสริมและ

พัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.ทุกหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย. 62 , มี.ค. 
63 

100,000 หลักสูตรปรับปรุง   
ครบทุกหลักสูตร 

1. รศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา 
2. นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 
4. เลขานุการ
ภาควิชาทุก
ภาควิชา 

2 การประกันคุณภาพ
ภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 

เพ่ือหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกตามเกณฑ์ สกอ. ทุกหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. -  ส.ค. 63 300,000 หลักสูตรมีผลคะแนน
ประเมิน 3.01 ร้อยละ 
100 ของหลักสูตรที่มี 

1. รศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา 
2. นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 
4. เลขานุการ
ภาควิชาทุก
ภาควิชา 
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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 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทุก
หลักสูตร 

เพ่ือทุกหลักสูตรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย.62 , มี.ค.63 100,000 ทวนสอบรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ 30  

1. รศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา 
2. นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 
4. เลขานุการ
ภาควิชาทุก
ภาควิชา 

4 โครงการสนับสนุน
การจัดท าหลักสูตร
ขอขึ้นทะเบียน TQR 

เพ่ือให้หลักสูตรที่มีผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ต่อเนื่องพัฒนาขอขึ้นทะเบียน 
TQR 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. -  ส.ค. 63 180,000 มีหลักสูตรขอขึ้น
ทะเบียน TQR อย่าง
น้อย 3 หลักสูตร ในปี
การศึกษา 2562 

1. รศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา 
2. นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 
4. เลขานุการ
ภาควิชาทุก
ภาควิชา 
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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 การร่วมจัด
นิทรรศการทางการ
ศึกษา Educa 2020 

บริการวิชาการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 ต.ค. 62 25,000 บุคลากรทางการศึกษามี
แรงจูงในในการ
สร้างสรรค์ผลงาน          
มากขึ้น 

1. รศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา 
2. นางศุภรภัทร์ 
กลมดวง 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

6 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์นิสิต
บัณฑิตศึกษา 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ
2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลัง
กายให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
3. เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. 63 10,000  1. ได้เชื่อมสัมพันธ์นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษากับ
คณะต่าง ๆ 
2. นิสิตได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬา 

น.ส.วาสิน ี 
ปรีจ ารัส 

 งานประกันคุณภาพ 
7 EDU MSU KM DAY 

2020 
 
 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,5 
 

ต.ค. 62 - ก.ค. 
63 

40,000 ผลผลิต (Output)  
1. การสรุปรายงานและ
องค์ความรู้การจัดการ
ความรู้ KM จ านวน 1 
เล่ม  
ผลลัพธ์ (Outcome)  

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 

  1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วมโครง 
การเกิดความรู้ ความ
เข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management)  
 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ สามารถ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกัน 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ระดับดี ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.51 

8 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับคณะ วงรอบปี
การศึกษา 2562  

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
องคป์ระกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไป

ยุทธศาสตร์ที่ 
1,2,3,4,5 

 

ต.ค. 62 – ก.ค. 
63 

30,000 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คะแนน
ไม่ต่ ากว่า 3.51 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 

 
 

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และ
เป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้น
ของตนเอง 
 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน   

 ศูนย์กิจการต่างประเนทศ 
9 โครงการพัฒนา 

คณะสู่สากล 
 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาพลักษณ์คณะ
ศึกษาศาสตร์สู่ความเป็นสากล อาทิ การ
จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบัน
หรือนักวิชาการต่างประเทศ  การ
แลกเปลี่ยนนิสิต เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 1 ต.ค. 62 – 30 
ก.ย. 63 

30,000 มีการจัดกิจกรรมทาง
ร่วมกับสถาบันหรือ
นักวิชาการต่างประเทศ 
มีการแลกเปลี่ยนนิสิต 
และบุคลากรหรือนักวิจัย  

1. อ.พงศ์ธร  
อัศวนิเวศน์, 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 

10 โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษให้นิสิต 
 
 

เพ่ือพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 6 1 ต.ค. 62 – 30 
ก.ย. 63 

10,000 นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

1. อ.พงศ์ธร  
อัศวนิเวศน์, 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 

11 โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ

1. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความตระหนักใน
ความส าคัญของภาษาอังกฤษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 6 1 ต.ค. 62 – 30 
ก.ย. 63 

662,000 1. นิสิตได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

1. อ.พงศ์ธร  
อัศวนิเวศน์, 
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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 

การเตรียมพร้อมเข้า
สู่วิชาชีพ                 

2. เพ่ือสร้างเสริมเจตคติท่ีดีและแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถน าไปใช้
ได้จริง ทั้งในชีวิตประจ าวัน ในการเรียน 
ในการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ และในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

2. นิสิตได้เตรียมความ
พร้อมส าหรับการ
ทดสอบวัดระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นใน
อนาคต เช่น TOEIC 
TOEFL IELTS 
3. นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันและ
การประกอบอาชีพ 

2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 
 

 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
12 โครงการ  “การจัด

กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบครูมือ
อาชีพ” 

เพ่ือให้นิสิตเข้ารับการอบรมและฝึกฝน  
การออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

5 – 6 มี.ค. 63 70,000 นิสิตทราบขั้นตอน/
วิธีการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
นิสิตชั้นปีที่ 4 
นิสิตชั้นปีที่ 5 

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม 
โพธิ์ทอง 

13 โครงการปฏิบัติธรรม
ชี้น าชีวิต 

1. เพ่ือพัฒนานิสิตครูให้ประพฤติปฏิบัติ
ตนด้านศีล สมาธิ ปัญญา  
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตมีความศรัทธา 
ในอาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

7 - 8 มี.ค. 63 44,100 นิสิตมีสมาธิ เกิด
จิตส านึกที่ดี และรู้จัก
วางแผนชีวิต 
การปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้ดียิ่งขึ้น 
นิสิตชั้นปีที่ 5 

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 

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

14 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต 
ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ 
วิชาชีพครู /ภาคเนช้า 
(จัดท าสมุดประจ าตัว
นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู)  

1.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับ
นิสิต 
2.  เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตภาระงาน ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
3.  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์
การท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1  พ.ค. 63 
 

90,000 นิสิตทราบถึงบทบาท
การออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
และแนวปฏิบัติ 
นิสิตชั้นปีที่ 5 
 

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม 
โพธิ์ทอง 

15 โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพ่ีเลี้ยง 
ประชุมอาจารย์นิเทศ 
/ภาคบ่าย   

1.  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการ
และเตรียมการในการรับนิสิตเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ 
2.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ี
เลี้ยง สามารถตรวจสอบและสังเกตการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

50,000 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 

(จัดท าคู่มือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู) 
 
 

ปฏิบัติงานของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้อง 
3.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ี
เลี้ยงเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนา
วิชาชีพได้อย่างมีถูกต้อง 

16 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
ภาคเรียนที่ 2/2562 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1  พ.ย. 62 - 
15 ม.ค. 63 

170,000 1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติการสอน 
2. อาจารย์นิเทศ ให้
ความช่วยเหลือนิสิตใน
ด้านต่างๆ 
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 างานวิจัยใน
ชั้นเรียน ได้อย่างมี
คุณภาพ ภายใต้การดูแล
และชี้แนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศ 
นิสิตชั้นปีที่ 5 

17 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภาคเรียน
ที่ 1/2563 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1  มิ.ย. 63 – 
4  ก.ย. 63 

125,000 1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า 
และให้ ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในการปฏิบัติการ
สอน 
2. อาจารย์นิเทศ ให้
ความช่วยเหลือนิสิตใน
ด้านต่างๆ 
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3. อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

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 

เต็มรูปแบบใน
สถานศึกษา 
4. นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและ
ชี้แนะของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศนิสิตชั้นปีที่ 5 

18 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. 63 40,000 นิสิตได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง และน าผลการฝึก
ประสบการณ์มา
ถ่ายทอดให้เพื่อนนิสิต
และอาจารย์นิเทศได้
ทราบ สร้างแนวปฏิบัติที่
ดีร่วมกันได้อย่างชัดเจน 
นิสิตชั้นปีที่ 5 

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 

19 โครงการสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบ
วิชาชีพครู และ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู   

1. เพ่ือให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ไปฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละ
สถานศึกษาต่างๆ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้มีแนวทางในการปฏิบัติ
อาชีพครู สามารถน าความรู้และเทคนิค
ในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ  
ไปประยุกตใ์ช้ในวิชาชีพครูได้ดีมี
ประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
คร ู
3. เพ่ือให้นิสิตได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. เพ่ือให้เตรียมความพร้อมก่อนออก
สอบบรรจุครู 
5. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการสอบ
บรรจุและความเป็นครูให้กับนิสิต 
6. เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ความ 
เป็นครู 
7. เพ่ือสร้างความรักในอาชีพความ 
เป็นครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มี.ค. 63 
(วันที่จัดกิจกรรม
จัดหลังจากท่ีศูนย์
ฝึกฯได้รับใบ

ประกอบจากคุรุ
สภาแล้ว) 

 
 

90,000 1. นิสิตส่งผลการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู 
2. ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพก่อนการเปิดสอบ
บรรจุและเรียนรู้ประ
สอบการณ์จากรุ่นพ่ีที่
ประสบความส าเร็จ 
 

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 

20 โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพและสร้าง
แรงบันดาลใจสู่ความ
เป็นครู   
 
 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต   
สู่การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นครู 
2. เพ่ือให้นิสิตน าประสบการณ์ท่ีได้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู และวิถีการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะ ในด้านการพัฒนาบุคลิก
ภายทั้งภายในและภายนอก   
เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ
คร ู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

18 - 20 
ส.ค. 63 

25,000 นิสิตเกิดมุ่งมั้นในการ
ปรับตนเองให้พร้อม
ส าหรับความเป็นครูและ
มั่นใจในบุคลิกภาพของ
ตนเอง 
 
 

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม 
โพธิ์ทอง 

21 โครงการการสร้าง
แรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อมที่ดี
และครทูี่ดี 
 
 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

18 - 20 
ส.ค. 63 

30,000 นิสิตได้รับแรงบันดาลใจ
ในการเป็นครูที่ดีใน
อนาคต 
 
 

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม 
โพธิ์ทอง 

22 โครงการ “ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
และ  เด็กมีปัญหา 

1. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะสังเกต  และ
บันทึกลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตามระดับชั้นและสาขาของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

18 - 20 มี.ค. 
63 

30,000 นิสิตทราบบทบาทใน
ความเป็นครู และทราบ

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม 
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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 

หลักการแก้ปัญหาให้กับ
เด็กนักเรียน 
นิสิตชั้นปีที่ 2 
นิสิตชั้นปีที่ 3 

โพธิ์ทอง 

23 โครงการ “การ
จัดการเรียนรู้ด้วย
ความรัก”  
 
* จัดพร้อมกิจกรรม
สัมมนากลางปี* 

เพ่ือให้นิสิตจัดนิทรรศการ สะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้แสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการออกไปจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

16  ก.ย. 63 30,000 นิสิตเรียนรู้การท างาน
เป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม 
โพธิ์ทอง 

24 ค่าจัดท าสมุดบันทึก
กิจกรรมเสริมความ
เป็นครู  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เม.ย. - พ.ค. 63 35,000 นิสิตได้ศึกษา สังเกต 
และวิเคราะห์สร้างองค์
ความรู้และสามารถ
บันทึกข้อมูลและผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ตาม
หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต ตามเกณฑ์ท่ี 
คุรุสภาก าหนด 

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม 
โพธิ์ทอง 

25 โครงการประชุม
อาจารย์นิเทศ 

1. เพ่ือทบทวนและสร้างความเข้าใจ
หลักการนิเทศนิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เม.ย. 63 และ 
ต.ค. 63 

35,000 อาจารย์นิเทศสามารถ
นิเทศนิสิตได้อย่างเต็ม

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
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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. เสนอแนะสภาพปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการด าเนินงานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ประสิทธิภาพ โดยจัด
ประชุม 2 ช่วง 
 

2. นายนิยม 
โพธิ์ทอง 

26 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตรายวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 1 

1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 ให้กับ
นิสิตชั้นปีที่ 1  
2.  เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
1 
3.  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์
การท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

4 ธ.ค. 62 45,000 นิสิตชั้นปีที่ 1/2 
ทราบถึงบทบาทและ
แนวปฏิบัติ 
ในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
 
 

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม 
โพธิ์ทอง 

27 โครงการสัมมนาครูพ่ี
เลี้ยงผู้ร่วมผลิต
บัณฑิต 

1. เพ่ือให้รับฟังการสะท้อนสภาพการ
ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือขอบคุณครูพ่ีเลี้ยงและสถานศึกษา
ที่ร่วมผลิตบัณฑิต  
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ร่วมผลิตบัณฑิตในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ธ.ค. 62 95,000 ครูพ่ีเลี้ยงและ
สถานศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในการร่วม
ผลิตบัณฑิตและเกิด
เครือข่ายในการร่วมผลิต
บัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. อ.สุดาเรศ 
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม 
โพธิ์ทอง 

รวมงบประมาณ   2,491,100   (สองล้านสี่แสนเนก้าหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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 ยครงการฝ่ายงานพัฒนานิสิต ศิษย์เนก่าสัมพันธ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานพัฒนานิสิต 
1 โครงการฝึกซ้อมรับ

พระราชทานปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 - 2562 
 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พ.ย. 62 100,000 1. บัณฑิต  มหาบัณฑิต  
และดุษฎีบัณฑิตมีทักษะ
ในการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  สามารถ
ปฏิบัติ  ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  และมีความ
มั่นใจมากยิ่งขึ้นในการ
เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. อาจารย์ ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

2 โครงการราตรีสีแสด 
ครั้งที ่8 
 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พ.ย. 62 
 

30,000 
 

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

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. อาจารย์ 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 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นิสิตเรียนครู สวดอิ
ติปิโส 108 จบ เพื่อ
จิตกุศล 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสิตเรียนครู 
2. เพ่ือฝึกจริยธรรมการให้ทาน การรักษา
ศีลและการท าจิตใจให้สงบด้วยการ
ภาวนา 
3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ไทยแก่นิสิต 
4. ท าบุญครบรอบ 53 ปี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,4 
 

ม.ค. – มี.ค. 63 10,000 
 

1. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนิสิตเรียน
ครู 
2. ฝึกจริยธรรมการให้
ทาน การรักษาศีลและ
การท าจิตให้สงบด้วยการ
ภาวนา  
3. เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการ
อนุรักษ์และถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยให้แก่นิสิต 

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
 

4 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดับปริญญา
ตรี  คณะ
ศึกษาศาสตร์     
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา  
2563 

1. เพ่ือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร
การเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
มั่นใจ  ภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิต
ใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. – ส.ค. 63 55,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะ
ศึกษาศาสตร์  หลักสูตร  
การเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี 
2. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  มั่นใจ  ภูมิใจ
ในคณะศึกษาศาสตร์ 

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. อาจารย์ ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 



 
 

 99 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
ยครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและ
ก าลังใจในการเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

5 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา  
2563 
 

1. เพ่ือปฐมนิเทศนิสิตใหม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

หลักสูตรการศึกษา  ระบบลงทะเบียน การ
ให้บริการ และระบบการจัดการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้ได้รับความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3. เพ่ือให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
และภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. – ส.ค. 63 
 

15,000 
 

1. นิสิตใหม่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลักสูตร
การศึกษา  ระบบ
ลงทะเบียน การให้บริการ 
และระบบการจัดการเรียน
การสอนของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
2. นิสิตได้รับความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวทางสู่
ความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. รศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา 
2. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
3. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
4. อาจารย์ ดร.วิทยา  
วรพันธุ์ 
5. นางสาววาสินี    
ปรีจ ารัส 
6. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 
7. 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. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  และภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

6 โครงการอบรม
ประกันคุณภาพและ
การเขียนโครงการ
ส าหรับนิสิต 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. – มิ.ย. 63 10,000 1. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
2. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการเขียน
โครงการ 
3. นิสิตได้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างแบบประเมิน
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
ส าหรับนิสิต 

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
4. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

7 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาวะ
ผู้น า และมอบงาน
สานต่อสโมสรนิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น า 
2. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจในบทบาท และ
หน้าที่ของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. – มิ.ย. 63 30,000 
 

1. นิสิตได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเป็น
ผู้น า 

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
4. นายมนต์ชัย   



 
 

 101 

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  

ทัพสุริย์ 

8 โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูอย่างเต็ม
ความสามารถ   
2. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสิต
แสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
3. เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการสอนในโครงการ
กระดานด าสัมพันธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.พ. – มี.ค. 62 
 

20,000 1. ได้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้
แสดงออกซ่ึงศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ครูอย่างเต็มความสามารถ   
2. มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้นิสิตแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
4. 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 ต.ค. 62 – ก.ค. 63 
 

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

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. อาจารย์วิทยา   
วรพันธุ์ 
4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
5. นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย์ 

10 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณะภัยให้กับ
นิสิตและบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์  
 

1.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยให้กับนิสิตและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือฝึกซ้อมแผนหนีไฟในอาคารสูง 
3.  เพื่อให้เกิดการตื่นตัวหรือเตรียมความ
พร้อมในกรณีหากเกิดสาธารณภัยเพื่อลด

ยุทธศาสตร์ที่ 1,5 ธ.ค. - มี.ค. 63 8,000 
 

1.นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยให้กับ
นิสิตและบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์      

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. 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 

 การศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สินให้กับนิสิต
และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

2. นิสิตได้รับการฝึกซ้อม
แผนหนีไฟในอาคารสูง 
 

4. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 

11 โครงการกระดานด า
สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 

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. 63 50,000 1. เกิดความสัมพันธ์อันดี
ของนิสิตนักศึกษาวิชาชีพ
ครูจาก 5 สถานบัน
การศึกษา อันได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรต ประสานมิตร 
และมหาวิทยา
มหาสารคาม 
2. เกิดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
แลกเปลี่ยนทักษะ
วิชาการด้านการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาชีพของนิสิต

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์กรรณิกา 
พันธ์ศรี 
3. นางสาวจุฑามาศ 
พุทธสาระวงค์ 
4. 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 

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

 งานศิษย์เนก่าสัมพันธ์ 
12 โครงการเชิดชูเกียรติ

ศิษย์เก่าดีเด่น 
ประจ าปี 2563 

1. เพ่ือยกย่องเชิญชูเกียรติศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้ร่วมวางแนวทาง
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,4,6 มี.ค. 63 20,000 1. ศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รับการ
ยกย่องเชิญชูเกียรติ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้
ด าเนินการตามตัวชี้วัด

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. อาจารย์วิทยา   
วรพันธุ์ 
3. อาจารย์กรรณิกา 
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 

ความส าเร็จ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

 วันศึกษาศาสตร์ 
13 โครงการวันศึกษา 

ศาสตร์ 
1. เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต          
ได้ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การประกวด           
การจัดนิทรรศการทางการศึกษา หรือ
เวทีวิชาการ หรือการน าเสนอผลงาน
วิชาการ 
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
องค์กร 
3. เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่
คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มี.ค. 63 200,000 คณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิต ได้เข้าร่วมชม 
และแสดงผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. อาจารย์วรรณพร  
ส าราญพัฒน์  เบรดี 
2. หัวหน้า            
ส านักงานเลขานุการ 
3. นายสงวนศักดิ์  
พรรณะ 

 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
14 โครงการบุญกฐิน

สามัคคี ประจ าปี 
2563 (ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ต.ค. 63 5,000 1. ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณี
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 

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 

ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

15 โครงการส่งท้ายปีเก่า 
2562 ต้อนรับปีใหม่ 
2563 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธ.ค. 62 30,000 1. ด าเนินการจัด
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 
2563 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เม.ย. 63 13,000 1. ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณี
ฮีต 12 อย่างน้อย 3 
โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 

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 

ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

17 โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย) 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เม.ย. 63 5,000   

18 โครงการถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบ
น้ าฝน ประจ าปี 
2563 (ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก.ค. 63 6,000 1.ด าเนินการจัดโครงการ
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 
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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 

19 โครงการเทศน์
มหาชาติ ประจ าปี 
2563 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี.ค. 63 5,000 1.ด าเนินการจัดโครงการ
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 

20 โครงการสมโภชพระ
พุทธกันทรวิชัย
อภิสมัยธรรมนายก 
(ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย)    

1. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เม.ย. 63 5,000 1.ด าเนินการจัดโครงการ
ตามประเพณีฮีต 12 
อย่างน้อย 3 โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 
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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 

21 โครงการสถาปนา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
(ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย) 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธ.ค. 62 5,000 1.ด าเนินการจัดโครงการ
ตามประเพณีฮีต 12 
อย่างน้อย 3 โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

 

22 โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม  

1. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ใช้งบ มมส. 1.ด าเนินการจัดโครงการ
ตามประเพณีฮีต 12 
อย่างน้อย 3 โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 
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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 

23 งานเกษียณอายุ
ราชการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก.ย. 63 6,000 1.ด าเนินการจัดโครงการ
ตามประเพณีฮีต 12 
อย่างน้อย 3 โครงการ 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. คณะฯได้ด าเนินการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

 

รวมงบประมาณ   628,000  (หกแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
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ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่  1210 / 2562 
   เนรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิการและแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์  

ประจ าปี  2563 
---------------------------------------   

 เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2563 ด าเนินไป 
อย่างมีประสทิธิภาพและเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ             
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 0650/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553  
เร่ือง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายอ านาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้ คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการและแผนปฏบิัติราชการ
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2563 ดังนี้  
 

   1.  รองศาสตราจารย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร ประธานกรรมการ 
   2.  ผู้ช่วยศาตราจารย์สุวฒัน์  จลุสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
   3.  รองศาสตราจารย์รังสรรค์  โฉมยา กรรมการ 
   4.  อาจารย์วรรณพร  ส าราญพฒัน์  เบรดี กรรมการ 
   5.  ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย   กรรมการ 
   6.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  กรรมการ 
   7.  หัวหน้าภาควชิาทุกภาควิชา  กรรมการ 
     8.  เลขานุการภาควิชาทุกภาควชิา  กรรมการ 
   9. หัวหน้างานทุกงาน  กรรมการ 
   10. นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก  กรรมการ 
   11. นางสาวภทัราภรณ์   ชาวนคร  กรรมการ 
   12. นางสาวนิตยา  พันธะ  กรรมการและเลขานุการ 
   

   หน้าที่  จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องตามนโยบายและงบประมาณของคณะฯ  
ที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
                                        สั่ง  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 
  
 
 
                              (รองศาสตราจารย์พชรวทิย์   จันทร์ศิริสิร) 

                                  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ปฏิบัตริาชการแทน 
            ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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ตารางการปฏิบัติงาน (Gantt  Chart)  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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63 
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63 
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 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกฬีา              
1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
2 กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาววิทย์ฯ กีฬา ธ.ค. 62             
4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
5 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและสานสัมพันธ์น้องพี่วิทย์กีฬา ต.ค. 62 - ส.ค. 63             
6 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
7 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพในการวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
8 กิจกรรมสัมมนาน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการการวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
9 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (งานภาคสนาม1/2) (เทอม 1-2-3) ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
10 โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัพันธ์   ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
11 โครงการสัมมนาและติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิต ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
12 โครงการสัมมนาภาควิชาฯ ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว              

13 โครงการสานสัมพันธ์ 15 ปี สาขาวิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2562 ม.ค. – มี.ค. 63             
14 โครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 มี.ค. – พ.ค. 63             
15 โครงการบริการวิชาการ : การบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2562 พ.ย. 62 – ม.ค. 63             
16 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยา ปีการศึกษา 2562 ม.ค. – พ.ค. 63             
17 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในหน่วยงานทางด้านจิตวิทยา ปีการศึกษา 2562 ต.ค. 62 – ม.ค. 63             
18 โครงการพัฒนาจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับวิชาชีพจิตวิทยา ปีการศึกษา 2562 เม.ย. – ก.ค. 63             
19 โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการวิจัยส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ต.ค. – ธ.ค. 62             
20 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยาส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 พ.ย. 62 – ก.พ. 63             
21 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มี.ค. – มิ.ย. 63             
22 โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต เม.ย. – มิ.ย. 63             
23 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2562 ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
24 โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณว์ิชาชีพของนิสิตภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2562 ต.ค. – พ.ย. 62             
 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน                

25 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาหลักสูตรและการสอนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 7 - 9 ก.พ. 63             
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 5 - 10 ธ.ค. 62             
27 โครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 24 - 26 เม.ย. 63             
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28 โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 12 - 17 ธ.ค. 62 
และ 

1 - 10 เม.ย. 63 

            

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ ม.ค. – ส.ค. 63             
30 โครงการจับมือพี่จูงมือน้อง เตรียมความพร้อมสู่บ้านครูไทย 17 - 19 มิ.ย. 63             
31 โครงการผลงานสร้างสรรค์ สื่อการเรียนรู้ เปิดบ้านครูภาษาไทย 6 ธ.ค. 62             
32 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ 21 - 23 ก.พ. 63             
33 โครงค่ายครูภาษาไทย ครั้งท่ี  8 9 - 11 ส.ค. 63             
34 โครงการพัฒนาหลักสตูรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   8 - 10 พ.ค. 63             
35 โครงการพัฒนาครูภาษาไทยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 30 - 31 มี.ค. 63             
36 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่การบูรณาการการสอน และการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 24 - 27 ต.ค. 62             
37 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสอบบรรจุ ต.ค. – ธ.ค. 62             
38 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 2 วัน  

ภายใน ต.ค. 62 – 
ก.ค. 63 

            

39 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 1 วัน 
ภายใน มิ.ย. – ส.ค. 

63 

            

40 การพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิต น าเสนอผลงาน
วิชาการระหว่าง 

ต.ค. 62 – ส.ค. 63 

            

41 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานจากพี่สู่น้อง 1 วัน  
ช่วง พ.ย. 62 – ส.ค. 

63 

            

42 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ม.ค. 63             
43 โครงการเตรียมความพร้อมครูวิทย์ฯ สู่การรับราชการครู  29 ก.พ. 63 -  

1 มี.ค. 63 
            

44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ก.พ. 63             
45 โครงการอบรมการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 มี.ค. 63             
46 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ ก.พ. 63             
47 การพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตสาขาสังคมศึกษา ก.พ. 63             
48 การพัฒนาหลักสูตร กศ.ม สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ค. 63             
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49 การบริการวิชาการเครือข่ายพื้นท่ีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ก.ค. 63             
50 สัมมนาวิชาการสังคมศึกษา มี.ค. 63             
51 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสถาบันครูสังคมศึกษา มิ.ย. 63             
52 ประชุมสัมมนาเครือข่ายที่ประชุมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย (ทปท.) ครั้งท่ี 5 ก.ค. 63             
53 โครงการสัมมนาการน าหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต  ต.ค. 62 -ก.ย. 63             
54 โครงการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
55 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
56 โครงการค่ายปฐมวัยร่วมใจอาสาพัฒนาโรงเรียน (EC CAMP 2019) ณ โรงเรียนบ้านโคกไร่  ม.ค. 63             
57 English Camp 2019 28 เม.ย. 63             
58 โครงการปฐมวัยวิชาการ 2563 14 มี.ค. 63             
59 โครงการคืนสู่เหย้าชาวปฐมวัย 2562  15 มี.ค. 63             
60 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาปฐมวัย (CEECE) 12 พ.ย. 62 – 

10 พ.ค. 63 
            

61 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนต าราและท าการวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มี.ค. - เม.ย. 63             
62 โครงการสัมมนาการเร่งรัดหัวข้อ 10 ส.ค. 63             
 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศกึษา              

63 โครงการการสัมมนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มิ.ย. – ก.ค. 63             
64 โครงการการวัดผลและประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ม.ค. 63             
65 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ (ภาควิชาวิจัยฯ) ก.พ. – มี.ค. 63             
66 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑติศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาวิจัยสู่ความเป็นสากล (ในประเทศ) ธ.ค. 62             
67 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑติศึกษาและคณาจารย์ภาควิจัยสูส่ากล  (ต่างประเทศ) เม.ย. – พ.ค. 63             
68 โครงการการประมวลความรู้และประเมินผลการเรียน มิ.ย. – ก.ค. 63             
69 โครงการการสัมมนาและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์ (ช้ันปีท่ี 4) ต.ค. 62 – ม.ค. 63             
70 โครงการการสัมมนาเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม เม.ย. – ส.ค. 63             
71 โครงการทบทวนความรู้มุ่งสู่การสอบบรรจุครูคณิตศาสตร ์ ต.ค. 62 – เม.ย.63             
72 โครงการพัฒนาความสามารถนิสิตในการใช้โปรแกรม GSP และ Geogebra ต.ค. 62 – ม.ค. 63             
73 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด สาขาคณติศาสตร์ ต.ค. 62 – ม.ค. 63             
 ภาควิชาการบริหารการศกึษา                

74 โครงการสัมมนาทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษท่ี 21  ต.ค. – ธ.ค. 62             
75 โครงการการประชุม สัมมนา ก ากับติดตามการจัดการศึกษา หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  ต.ค. 62 - ม.ค. 63             
76 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การน าเสนอเค้าโครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญาเอก  มี.ค. – เม.ย. 63             
77 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  ธ.ค. 62 – ม.ค. 63             
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78 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเครื่องมือและการเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา ธ.ค. 62 – มี.ค. 63             
79 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเครื่องมือและการเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา  เม.ย. – พ.ค. 63             
80 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเครื่องมือและการเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา พ.ค.– ก.ค. 63             
81 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศส าหรับนิสิตปรญิญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  พ.ย. – ธ.ค. 62             
82 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศส าหรับนิสิตปรญิญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  ก.พ. – เม.ย. 63             
83 โครงการศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศส าหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก  พ.ย. – ธ.ค. 62             
84 โครงการศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศส าหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก  มี.ค.- เม.ย.  63             
85 โครงการงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ส าหรับนิสิตปรญิญาโทและปริญญาเอก  มี.ค. – พ.ค. 63             
86 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสาส าหรับส าหรับนิสติปริญญาโทและปริญญาเอก  ม.ค. – พ.ค. 63             
87 โครงการไปศึกษาดูงานต่างประเทศส าหรับส าหรับนิสิตปรญิญาโทและปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มี.ค. – ก.ย. 63             
88 โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก  ต.ค. 62 – ก.ย.63             
 ภาควิชาเนทคยนยลยีและสื่อสารการศกึษา              

89 โครงการปฐมนิเทศนิสิตเทคโนฯระดับปรญิญาตร ี ส.ค. 63             
90 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีการศึกษา ส.ค. – ก.ย. 63             
91 โครงการนิสิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน   ต.ค. 62 – ก.ย.  63             
92 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศิษย์เก่าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับกับศิษย์ปัจจุบัน เทคโนโลยีการศึกษา  ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
93 โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพีส่ าเร็จการศึกษาและค้นหาสุดยอดนิสติเทคโนฯ (The Best’ Student ETC) ธ.ค. 62             
94 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต เสริมทักษะความรู้บูรณาการรายวิชา ต.ค. - ธ.ค. 62             
95 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับนิสิตใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ส.ค. 63             
96 โครงการบริการให้ค าปรึกษา ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
97 โครงการ ETC TA Training) ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
98 โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
99 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
100 โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อพฒันาวิทยานิพนธ์ ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
101 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑติศึกษาบรูณาการรายวิชา ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
102 โครงการโสตฯ – เทคโนฯสัมพันธ์ ธ.ค. 62 - ก.พ. 63             
103 โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษา ธ.ค. 62 - ก.พ. 63             
104 โครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต.ค. 62 - ก.ย. 63             
105 โครงการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
106 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ ต.ค. 62 –  ก.ย. 63             

 งานบริหารและแผน                
107 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ                 ก.พ. 63             
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108 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน               ก.พ. 63             
109 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มิ.ย. 63             
110 โครงการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต.ค. - พ.ย. 62             
111 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดเพื่อการบริการสารสนเทศ ประจ าปี 2563 ส.ค. - ธ.ค.  63             
112 โครงการศึกษาศาสตร์สีเขียว และการรีไซเคิลขยะ ส.ค. – ธ.ค. 63             
113 โครงการ Big Cleaning Day ส.ค. – ธ.ค. 63             

 งานวิจัย และบริการวิชาการ              
114 โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
115 โครงการผลติต าราและหนังสือวิชาการ ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
116 โครงการหนึ่งชุมชนหน่ึงหลักสูตร ก.พ. – ก.ย. 63             
117 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ก.พ. – ก.ย. 63             
118 โครงการคลินิกวิจัย ก.พ. – ก.ย. 63             

 งานวิชาการ บัณฑิตศกึษา ประกนัคุณภาพ และศูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพ              
119 การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร พ.ย. 62 , มี.ค. 63             
120 การประกันคุณภาพภาพภายใน ระดับหลกัสูตร ก.ค. -  ส.ค. 63             
121 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกหลักสตูร พ.ย. 62 , มี.ค.63             
122 โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสตูรขอขึน้ทะเบียน TQR ก.ค. -  ส.ค. 63             
123 การร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา Educa 2020 ต.ค. 62             
124 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ก.ค. 63             
125 EDU MSU KM DAY 2020 ต.ค. 62 - ก.ค. 63             
126 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2562 ต.ค. 62 – ก.ค. 63             
127 โครงการพัฒนาคณะสู่สากล 1 ต.ค. 62 –  

30 ก.ย. 63 
            

128 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิต 1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

            

129 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ                 1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

            

130 โครงการ  “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ” 5 – 6 มี.ค. 63             
131 โครงการปฏิบัติธรรมช้ีน าชีวิต 7 - 8 มี.ค. 63             
132 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  พ.ค. 63             
133 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงประชุมอาจารย์นิเทศ 1  พ.ค. 63             
134 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนท่ี 2/2562 1  พ.ย. 62 -             
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15 ม.ค. 63 
135 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1/2563 1  มิ.ย. 63 – 

4  ก.ย. 63 
            

136 โครงการสัมมนากลางปี 16 ก.ย. 63             
137 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครู และปัจฉิมนิเทศนิสิตประสบการณ์วิชาชีพ  มี.ค. 63             
138 โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นครู   18 – 20 ส.ค. 63             
139 โครงการการสร้างแรงบันดาลใจ  สภาพแวดล้อมที่ดีและครูทีด่ ี 18 – 20 ส.ค. 63             
140 โครงการ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน  และ  เด็กมีปัญหา นิสติครูอาสาช่วยเหลือ” 18 - 20 ม.ีค. 63             
141 โครงการ “การจัดการเรียนรู้ด้วยความรัก”   16  ก.ย. 63             
142 ค่าจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู เม.ย. - พ.ค. 63             
143 โครงการประชุมอาจารย์นิเทศ  เม.ย. 63 และ  

ต.ค. 63 
            

144 โครงการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 1  4 ธ.ค. 62             
145 โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงผู้ร่วมผลติบัณฑิต ธ.ค. 62             

 งานพัฒนานิสิต  ศิษย์เนก่าสัมพันธ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม              
146 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 พ.ย. 62             
147 โครงการราตรีสีแสด ครั้งท่ี 8 พ.ย. 62             
148 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตเรียนครู สวดอิติปิโส 108 จบ เพื่อจิตกุศล ม.ค. – มี.ค. 63             
149 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร ์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา  2563 ก.ค. – ส.ค. 63             
150 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา  2563 ก.ค. – ส.ค. 63             
151 โครงการอบรมประกันคุณภาพและการเขียนโครงการส าหรับนิสิต พ.ค. – มิ.ย. 63             
152 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า และมอบงานสานต่อสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ พ.ค. – มิ.ย. 63             
153 โครงการการแข่งขันทักษะการสอน ก.พ. – มี.ค. 62             
154 โครงการบริจาคโลหติท าความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.ค. 62 – ก.ค. 63             
155 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณะภัยให้กับนิสิตและบุคลากรคณะศกึษาศาสตร์ ธ.ค. - มี.ค. 63             
156 โครงการกระดานด าสัมพันธ์ ครั้งท่ี 16 ก.พ. – มี.ค. 63             
157 โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2563 มี.ค. 63             
158 โครงการวันศึกษาศาสตร ์ มี.ค. 63             
159 โครงการบุญกฐินสามัคคี ประจ าปี 2563 (ร่วมกับส่วนกลาง) ต.ค. 63             
160 โครงการส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 ธ.ค. 62             
161 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2563 เม.ย. 63             
162 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (รว่มกับมหาวิทยาลัย) เม.ย. 63             
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163 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน ประจ าปี 2563 (ร่วมกับส่วนกลาง) ก.ค. 63             
164 โครงการเทศน์มหาชาติ ประจ าปี 2563 (ร่วมกับส่วนกลาง) มี.ค. 63             
165 โครงการสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก (ร่วมกับมหาวิทยาลัย)    เม.ย. 63             
166 โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) ธ.ค. 62             
167 โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม ต.ค. 62 – ก.ย. 63             
168 งานเกษียณอายุราชการร่วมกับมหาวิทยาลัย ก.ย. 63             
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ตารางแสดงความเนชื่อมยยงยุทธศาสตร์กับยครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ยครงการ 
ปี 2563 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการกีฬา  
1. กิจกรรมส่งเสรมิวิชาการ
และกิจกรรมภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
(MOU) 
2. กิจกรรมศูนย์วิจยัและ
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 
3. กิจกรรมคืนสู่เหยา้  
ชาววิทย์ฯ กีฬา 
4. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและศึกษาดูงานก่อน
ฝึกงาน 
5. เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนและสานสมัพันธ์
น้องพี่วิทย์กีฬา 

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

ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน 
1. การบริการวิชาการ
เครือข่ายพื้นท่ีนวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู้ครู
สอนวิชาสังคมศึกษา 
2. สัมมนาวิชาการ 
สังคมศึกษา 
3. ประชุมสัมมนา
เครือข่ายที่ประชุมครู
สังคมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ทปท.) ครั้งท่ี 5 
ภาควิชาเนทคยนยลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
4. โครงการนิสติ
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน   

ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน 
1. โครงการคืนสู่เหย้า
ชาวปฐมวัย 2562 
ภาควิชาเนทคยนยลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
2. โครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาน
สัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 
 
 

งานบริหารและแผน 
1. โครงการสมัมนา
บุคลากรสายวิชาการ                 
2. โครงการสมัมนา
บุคลากรสายสนับสนุน               
3. โครงการสมัมนา
บุคลากรสายวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
4. โครงการทบทวน
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ 
บัณฑิตศึกษา ประกัน
คุณภาพ และศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
1. โครงการพัฒนา 
คณะสู่สากล 
งานพัฒนานิสิต ศิษย์เนก่า
สัมพันธ์ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. โครงการวันศึกษา 
ศาสตร ์
 

งานบริหารและแผน 
1. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ห้องสมุดเพื่อการ
บริการสารสนเทศ 
ประจ าปี 2563 
2. โครงการศึกษาศาสตร ์
สีเขียว และการรีไซเคิล
ขยะ 
3. โครงการ Big 
Cleaning Day 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

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
เครือข่ายวิชาการและ
วิชาชีพในการวิจัยระดับชาติ
และนานาชาต ิ
8. กิจกรรมสัมมนา  
น าเสนอหัวข้อและ
ปฏิบัติการการวิจัยของ
บุคลากรและนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
9. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (งานภาคสนาม1/2) 
(เทอม 1-2-3) 
10. โครงการเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สัมพันธ์   
11. โครงการสัมมนาและ
ติดตามความก้าวหน้าการท า

ศูนย์บริการวิชาการ
และเนผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษา   
5. โครงการหนึ่งชุมชน
หนึ่งหลักสูตร 
6. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
7. โครงการคลินิกวิจัย 

งานวิชาการ 
บัณฑิตศึกษา ประกัน
คุณภาพ และศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. โครงการปฏิบตัิธรรม
ช้ีน าชีวิต 
งานพัฒนานิสิต ศิษย์
เนก่าสัมพันธ์ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. โครงการบุญกฐิน
สามัคคี ประจ าปี 2563 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
5. โครงการส่งท้ายปเีก่า 
2562 ต้อนรับปีใหม่ 
2563 
6. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2563 



 
 

 120 

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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

วิทยานิพนธ์นิสิตระดับ
บัณฑิต 
12. โครงการสัมมนา
ภาควิชาฯ 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
13. โครงการสานสัมพันธ์ 
15 ปี สาขาวิชาจิตวิทยา  
ปีการศึกษา 2562 
14. โครงการพัฒนานิสิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา 2562 
15. โครงการบริการวิชาการ 
: การบูรณาการองค์ความรู้
ทางจิตวิทยาสู่ชุมชน 
ปีการศึกษา 2562 
16. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะวิชาชีพ

7. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
(ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
8. โครงการถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบ
น้ าฝน ประจ าปี 2563 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
9. โครงการเทศน์
มหาชาติ ประจ าปี 
2563 (ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 
10. โครงการสมโภช
พระพุทธกันทรวิชัย
อภิสมัยธรรมนายก 
(ร่วมกับมหาวิทยาลัย)    
11. โครงการสถาปนา
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั) 



 
 

 121 

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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ทางจิตวิทยา ปีการศึกษา 
2562 
17. โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเรียนรูจ้ากประสบการณ์
จริงในหน่วยงานทางด้าน
จิตวิทยา ปีการศึกษา 2562 
18. โครงการพัฒนาจิต
สาธารณะและคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ส าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา  
ปีการศึกษา 2562 
19. โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการด าเนินการ
วิจัยส าหรับนิสติระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2562 
20. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทางจิตวิทยาส าหรับนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา  

12. โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม 
13. งานเกษียณอายุ
ราชการร่วมกับ
มหาวิทยาลยั 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ปีการศึกษา 2562 
21. โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์และ 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ส าหรับนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 
22. โครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิตภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว   
ปีการศึกษา 2562 
23. โครงการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิตภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว  
ปีการศึกษา 2562 
24. โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว  
ปีการศึกษา 2562 
ภาควิชาหลักสูตรและ 
การสอน  
25. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาควิชา
หลักสตูรและการสอนสู่
ความส าเร็จ 
ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 แก่นิสิต 
26. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การออกแบบการวิจัยการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

27. โครงการสัมมนา 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑติ 
28. โครงการศึกษาดูงาน
และสมัมนา 
การจัดการเรยีนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
ระดับมหาบณัฑิตและดุษฎี
บัณฑิต 
(ต่างประเทศ) 
29. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
30. โครงการจับมือพ่ีจูงมือ
น้อง เตรียมความพร้อมสู่
บ้านครูไทย 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

31. โครงการผลงาน
สร้างสรรค์ สื่อการเรียนรู้ 
เปิดบ้านครูภาษาไทย 
32. โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เชิง
วิชาการ 
33. โครงค่ายครภูาษาไทย 
ครั้งท่ี  8 
34. โครงการพัฒนา
หลักสตูรให้มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ    
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR : Thai 
Qualifications Register) 
35. โครงการพัฒนาครู
ภาษาไทยสู่ความเป็นครมูือ
อาชีพ 
36. โครงการเรยีนรู้นอก
ห้องเรียนสู่การ 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

บูรณาการการสอน และการ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
37. โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อสอบบรรจ ุ
38. โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 
39. โครงการเตรียมความ
พร้อมและปฐมนิเทศนสิิต
ใหม ่
40. การพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์และ
นิสิต 
41. โครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างาน
จากพ่ีสู่น้อง 
42. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

43. โครงการเตรียมความ
พร้อมครูวิทย์ฯ สู่การรับ
ราชการคร ู  
44. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การสร้างแรง
บันดาลใจสู่การเป็นครูมือ
อาชีพในการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 
45. โครงการอบรมการท า
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
46. โครงการพัฒนาวิชาการ
เพื่อเผยแพรผ่ลงาน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
47. การพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์และ
นิสิตสาขาสังคมศึกษา 
48. การพัฒนาหลักสูตร 
กศ.ม สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

49. ศึกษาดูงานและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
เครือข่ายสถาบันคร ู
สังคมศึกษา 
50. โครงการสัมมนาการน า
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับนสิิตหลักสูตร
การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
51. โครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
52. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
53. โครงการค่ายปฐมวยั
ร่วมใจอาสาพัฒนาโรงเรยีน 
(EC CAMP 2019) ณ 
โรงเรียนบ้านโคกไร่ ต าบล
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

หนองกุง อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม 
54. English Camp 2019 
55. โครงการปฐมวัยวิชาการ 
2563 
56. โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการศูนย์ความเป็น
เลิศทางการศึกษาปฐมวัย 
(CEECE) 
57. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเขียนต ารา
และท าการวิจยัของอาจารย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
58. โครงการสัมมนา  
การเร่งรดัหัวข้อ 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าแบบอิสระ 
ส าหรับนสิิตหลักสูตร
การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
59. โครงการการสัมมนา
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิต
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
60. โครงการการวัดผลและ
ประเมินผลและวจิัยสมัพันธ์
แห่งประเทศไทย 
61. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติบัณฑิตศึกษา
โดยการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการ (ภาควิชาวิจัยฯ) 
62. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย์
ภาควิชาวิจัยสู่ความเป็น
สากล (ในประเทศ) 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

63. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย์
ภาควิจัยสู่สากล  
(ต่างประเทศ) 
64. โครงการการประมวล
ความรู้และประเมิน 
ผลการเรยีน 
65. โครงการการสัมมนา
และสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาคณติศาสตร์ 
(ช้ันปีท่ี 4) 
66. โครงการการสัมมนา
เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียม
ความพร้อม 
67. โครงการทบทวนความรู้
มุ่งสู่การสอบบรรจุครู
คณิตศาสตร ์
68. โครงการพัฒนา
ความสามารถนิสิตในการใช้
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

โปรแกรม GSP และ 
Geogebra 
69.  โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและศลิปะการพูด  
สาขาคณิตศาสตร ์
ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา   
70. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ การเตรียมความ
พร้อมทักษะในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับนิสติปรญิญาโท
และปรญิญาเอก สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
71. โครงการการประชุม 
สัมมนา ก ากับติดตามการจัด
การศึกษา หลักสูตร
การศึกษามหาบณัฑติ และ
การศึกษาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการศึกษา ประจ าปี 
2562 
72. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การน าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับนิสติ
ปริญญาเอก สาขาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
รุ่น 16 
73. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  
การน าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับนิสติ
ปริญญาโท สาขาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา รุ่น  
พ.32 
74. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้างเครื่องมือ
และการเขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษาส าหรับ
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา รุ่น พ.31 
75. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้างเครื่องมือ
และการเขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา นิสติ
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา รุ่น พ.32 
76. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้างเครื่องมือ
และการเขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษาส าหรับ
นิสิตปรญิญาเอก สาขาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
รุ่น 15 
77. โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการสู่ความ



 
 

 135 

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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เป็นเลิศส าหรับนิสติปรญิญา
เอก สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา รุ่น 16 
(ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562) 
78. โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศส าหรับนิสติปรญิญา
เอก สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา รุ่น 16 
(ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562) 
79. โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบในการ
จัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
ส าหรับนสิิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
(ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562) 



 
 

 136 

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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

80. โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบในการ
จัดการศึกษาทีเ่ป็นเลิศ
ส าหรับนสิิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
(ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562) 
81. โครงการงานบริหาร
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
ส าหรับนสิิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
82. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
เสรมิสร้างจิตอาสาส าหรับ
ส าหรับนสิิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

83. โครงการไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศส าหรับส าหรับ
นิสิตปรญิญาโทและปริญญา
เอก สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
84. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษาส าหรับ
นิสิตปรญิญาโทและปริญญา
เอก สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
ภาควิชาเนทคยนยลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
85. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
เทคโนฯระดับปริญญาตร ี
86. 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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

87. โครงการกีฬาสมัพันธ์
ศิษย์เก่าเทคโนโลยแีละ
สื่อสารการศึกษากับกับศิษย์
ปัจจุบัน เทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา   
88. โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ส าเรจ็
การศึกษาและค้นหาสุดยอด
นิสิตเทคโนฯ 
(The Best’ Student ETC) 
89. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เสริมทักษะความรู้
บูรณาการรายวิชา 
90. โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเรยีนส าหรับ
นิสิตใหมส่าขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

91. โครงการบริการให้
ค าปรึกษา 
92. โครงการ ETC TA 
Training 
93. โครงการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
94. โครงการเปิดโลกทัศน์
ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
95. โครงการสัมมนานิสติ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
วิทยานิพนธ ์
96. โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาบูรณา
การรายวิชา 
97. โครงการโสตฯ –  
เทคโนฯสัมพันธ์ 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

98. โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
99. โครงการศึกษาดูงานใน
ประเทศและตา่งประเทศ
เพื่อพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
100. โครงการเพื่อสร้าง
เสรมิประสบการณ์วิชาชีพ 
งานวิชาการ บัณฑิตศึกษา  
ประกันคุณภาพ และศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
101. การส่งเสรมิและพัฒนา
หลักสตูร 
102. การประกันคุณภาพ
ภาพภายใน ระดับหลักสตูร 
103. การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทุกหลักสูตร 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

104. โครงการสนับสนุนการ
จัดท าหลักสูตรขอข้ึน
ทะเบียน TQR 
105. การร่วมจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา Educa 2020 
106. โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์นิสติบัณฑติศึกษา 
107. EDU MSU KM DAY 
2020 
108. ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
คณะ วงรอบปีการศึกษา 
2562 
109. โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษให้นิสิต 
110. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพ     
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

111. โครงการ  “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบครู
มืออาชีพ” 
112. โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตกอ่นออกฝึก
ประสบการณ ์
วิชาชีพครู 
113. โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
พี่เลี้ยงประชุมอาจารย์นเิทศ 
114. โครงการนเิทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
ภาคเรยีนที่ 2/2562 
115. โครงการนเิทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภาค
เรียนที่ 1/2563 
116. โครงการสัมมนากลาง
ปี 
117. โครงการสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   



 
 

 143 

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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพ
ครู และปจัฉิมนิเทศนสิิต
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
118. โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพและสร้างแรง
บันดาลใจสู่ความเป็นครู   
119. โครงการการสร้างแรง
บันดาลใจ  สภาพแวดล้อมที่
ดีและครูที่ด ี
120. โครงการ “ธรรมชาติ
การเรยีนรู้ของผู้เรียน  และ  
เด็กมีปญัหา นิสติครูอาสา
ช่วยเหลือ” 
121. โครงการ “การจัดการ
เรียนรูด้้วยความรัก” 
122. ค่าจัดท าสมุดบันทึก
กิจกรรมเสริมความเป็นคร ู
123. โครงการประชุม
อาจารย์นิเทศ 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

124. โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตรายวิชาประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 
125. โครงการสัมมนาครูพี่
เลี้ยงผูร้่วมผลติบัณฑติ 
งานพัฒนานิสิต  และศิษย์
เนก่าสัมพันธ ์
126. โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปรญิญา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 - 
2562 
127. โครงการราตรีสีแสด 
ครั้งท่ี 8 
128. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนิสติเรียน
ครู สวดอิตปิิโส 108 จบ 
เพื่อจิตกศุล 
129. โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดับปริญญาตรี   
คณะศึกษาศาสตร ์     
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา  2563 
130. โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา  2563 
131. โครงการอบรมประกัน
คุณภาพและการเขียน
โครงการส าหรบันิสิต 
132. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า และ
มอบงานสานต่อสโมสรนสิิต  
คณะศึกษาศาสตร ์
133. โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 
134. โครงการบริจาคโลหติ  
ท าความดีถวาย
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
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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 ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนา ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

135. โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณะภัยให้กับนิสติและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์
136. โครงการกระดานด า
สัมพันธ์ ครั้งท่ี 16 
137. โครงการเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 
2563 
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รวมท้ังสิ้น   168   ยครงการ 
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คณะผู้จัดท า 

 

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


