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ส่วนที่  1 
ทิศทางการด าเนินงานตามนโยบายปีงบประมาณ 2565 

 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล    
 1.1 การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล ้า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น 
ควบรวมหลักสูตร/สาขาท่ีมีความซ ้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 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) โดย 
จะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย 3 ศาสตร์ 
(วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ (1) สร้างคนและองค์ความรู้ 
เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลก 
(2) ลดความเหลื่อมล ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น การขจัดความยากจนแบบแม่นย าและ 
เบ็ดเสร็จ (3) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) 
เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (4) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก 
(Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for Everyone, Frontier Research, Quantum 
computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต 
 1.3 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะต้อง 
แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young 
Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in 
Thailand เพ่ือสร้าง value creation 
 1.4 การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนดทิศทางและ 
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่ง
มหาวิทยาลัย 
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ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต (Frontier Research /Frontier 
Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที่
ตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based Development) ใน 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ 
(ล้านนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต้ (ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจ้าพระยา 4.0) 
 ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอุทยานวิทยาศาสตร์ 
(Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขาให้กระทรวง  
รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy Agency เป็นต้น 
 
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 ปรัชญา : ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 
 วิสัยทัศน์ :  มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย  
  ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ :  

1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Times Higher Education Asia University  
Rankings อันดับที่ 100+ ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Scimago Institutions Rankings  
อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ The QS ASIA University Ranking  
อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

4. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Times Higher Education University  
Impact Rankings (SDGs) อันดับที่ 300 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Round University Ranking (RUR)  
ไม่เกินอันดับ 500 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 

6. มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :  
TQA) ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน 
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 พันธกิจ : 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจ ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และมี
ความเป็นผู้ประกอบ 
 2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
 
 สมรรถนะหลัก 
 MSU 
 M = Morality and Multidisciplinary  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการใช้องค์   
          ความรู้ทีห่ลากหลายมาผสมผสานเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
          เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 S = Social Engagement and Sustainability การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม เพ่ือให้เกิด  
           ความยั่งยืนในอนาคต 
  U = Universal Integration and Unity  การบูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากลและ 
            ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน 
  
 อัตลักษณ์ 
         M = Maturity 
         S = Social Responsibility 
         U = Unity 

          นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 

  เอกลักษณ์ 

   การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 

   

 
 

MSU 
 

FOR 
 

ALL 
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  ค่านิยม 
   E – SAN 
   E = Excellence 
   S = System 
   A = Achievement 
   N = Nation 

  ยุทธศาสตร์ :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคประชาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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ส่วนที่  2  ข้อมลูทั่วไป 
ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญา 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 
วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาชั้นน าในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย 
 
อธิบายวิสัยทัศน์ 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา เป็น
ที่พ่ึงของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติและระดับ
เอเชีย 

 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับประเทศ  
   2. ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา 
    3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
    4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือความมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมองค์กร 
 GROWTH  
 G  =      Goals การมีเป้าหมายในการท างาน การท างานแบบมุ่งเป้า 

   KPI  -  ผลลัพธ์ของงาน (Outcome) 

  R   =      Responsibility  ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส 

   KPI  –  มีระบบการท างานเพ่ือส าเร็จตามเป้าหมาย (Process)  

  O   =     Originality  ริเริ่มสร้างสรรค์/เป็นต้นแบบ 

    KPI  -  มีความคิดริเริ่มในการท างาน (Output) 

W   =   Wisdom ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเอง 

และพัฒนาสังคม 

KPI – มีคลังความรู้/ฐานข้อมูล/เครือข่าย/การจัดการความรู้ (Input)  

กระบวนการท างาน (Process)    

   T   =  Teamwork  การท างานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ  

KPI – กระบวนการท างาน/การร่วมมือในการปฏิบัติงาน(Process) และผลลัพธ์ 

ของงาน (Outcome) 

 H   =  Happiness องค์กรแห่งความสุขความสุขในการท างาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ   

    สังคม) มีจิตบริการที่ด ี(Service Mind) 

   KPI – ตัวบุคลากร/ความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน (Input)  

และผลการปฏิบัติงาน/การแสดงออกซ่ึงจิตสาธารณะ (Output) 

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ 
พัฒนาวิชาการด้านการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
สมรรถนะหลัก 

มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานชุมชนและสากล (Community-Based Global 
Learning)  

 
เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พ่ึงของสังคม” 

 
อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับของเอเชีย 
  เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนา 
นิสิตและศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ใช้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
  เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับ 
มีความพร้อมในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ       
  เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ทีห่ลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน  
ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ   
  เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีระบบการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ/การวิจัย โดยใช้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม  
  เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศ 
 



8 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
   เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  

  เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  

 โครงสร้างองค์กร 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ภาควิชาจิตวิทยา 
การศึกษาและ               
การแนะแนว 

ภาควิชา             
การบริหาร
การศึกษา 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

ภาควิชาวิจัย
และพัฒนา
การศึกษา 

ภาควิชา
หลักสตูรและ

การสอน 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและ

การกีฬา 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
     

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           

   
 

   
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

 

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 
คณะกรรมการ  

ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

 

รองคณบดี 
 

รองคณบดี 
 
 

รองคณบดี 
 
 

หัวหน้าภาควิชา 

การบริหาร
การศึกษา 

 

หัวหน้าภาควิชา 

หลักสตูรและการ
สอน 

 

หัวหน้าภาควิชา 

จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

 

หัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลย ี

และสื่อสาร
การศึกษา 

 

หัวหน้าภาควิชา 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพและการ

กีฬา 

 

หัวหน้าภาควิชา 

วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ                 
คณะศึกษาศาสตร ์
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
(ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายใน พ.ศ. 2563  

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

1. กลุม่งานบริหาร 

1.1 งานบุคคล 
1.2 งานอาคารสถานที่ 
1.3 งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
1.4 งานบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
1.5 งานเลขานุการ 

 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

2. กลุม่งานนโยบาย แผน 
และคลัง 

2.1 งานนโยบายและแผน 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัสดุ 

 

3. กลุม่งานวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

3.1 งานบริการนิสิต 
3.2 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
3.3 งานพัฒนาระบบและส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร 
3.4 งานวิจัยและงานวารสาร 
3.5 งานบริการวิชาการ 
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ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 
 

   จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 
จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

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

1 หลักสูตรและการสอน 2 1 2 9 11 2 2 1 1 1 32 
2 การบริหารการศึกษา 1 - 1 - 1 3 - 1 - - 7 

3 วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 1 1 2 4 1 - - 1 - 10 

4 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา - 1 - 5 3 - - - - - 9 
5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 4 5 - - - 2 - 11 

6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - - 7 2 1 - - 1 - 11 

 รวม 3 3 4 29 24 7 2 2 5 1 80 

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 23 
พนักงานราชการ 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 15 
รวม 41 

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 
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        ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 

ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
การปฏิบัติราชการ 2562 2563 2564 

คะแนนที่ได้ 4.3660 4.0389 4.0373 

คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 
  
        ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ.) 

ผลประเมิน ปีการศึกษา 

คุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายใน 

2562 2563 2564 

คะแนนที่ได้ 4.37 ยังไม่มีการประเมิน ยังไม่มีการประเมิน 

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 
 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2564 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ 

1. ระดับปริญญาตรี    

1.1   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 260 - 260 
1.2   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 423 - 423 

1.3   วท.บ. จิตวิทยา 264 - 264 

1.4   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 237 - 237 
1.5   กศ.บ. ภาษาไทย 324 - 324 

1.6   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 261 - 261 
1.7   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 269 - 269 

1.8   กศ.บ. สังคมศึกษา 290 - 290 

1.9   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 445 - 445 
รวม 2,773 - 2,773 

2. ระดับปริญญาโท    

2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา - 173 173 
2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 87 119 206 
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ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเศษ 

2.3  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา - 27 20 
2.4  กศ.ม. จิตวิทยา 4 21 25 

2.5  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1 20 21 

2.6  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 13 8 21 
2.7  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 71 - 71 

2.8  กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 5 14 19 

รวม 181 382 563 
3.ระดับปริญญาเอก    

3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 70 - 70 

3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 12 3 15 
3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลการศึกษา 11 12 23 

3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 81 9 90 
3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 10 12 22 

3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 23 - 23 

3.7  กศ.ด. การนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 - 5 
รวม 212 36 248 

       รวมทั้งสิ้น 3,584 

ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 
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งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 

งบประมาณ                 
รายจ่ายเงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 8,618,720 47,222,400 

1. งบบุคลากร 8,047,380 15,641,000 
   1.1 เงินเดือน  7,122,550 13,419,000 

   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 672,000 2,222,000 

   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 252,830 - 
2. งบด าเนินงาน - 15,420,100 

   2.1 ค่าตอบแทน - 10,674,600 

   2.2 ค่าใช้สอย - 2,370,100 
   2.3 ค่าวัสด ุ - 2,295,400 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 80,000 
3. งบลงทุน - 2,503,900 

   3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 2,503,900 

   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
4. งบเงินอุดหนุน 571,340 9,424,000 

   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร -  

        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย -  
        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ -  

   4.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและภารกิจหน่วยงาน - 9,424,000 

5. งบรายจ่ายอ่ืน - 4,233,400 
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

- 
150,000 

   5.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน 

- 
1,578,000 

   5.3 เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน - 2,505,400 

   5.3 รายจ่ายอื่นๆ - - 
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ส่วนที่  3 

โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2565 
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สรุปและเปรียบเทียบโครงการปีงบประมาณ 2564 และโครงการปีงบประมาณ 2565                             

 

  ที่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน จ านวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

2564 2565 2564 2565 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   13 16 349,200 471,400 

2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  34 30 428,000 513,600 

3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  26 20 834,900 1,858,700 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   12 12 285,200 473,000 

5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  13 13 671,300 650,400 
6 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  18 18 254,000 464,500 

7 กลุ่มงานบริหาร 12 13 850,000 831,200 

8 กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง 1 3 20,000 30,000 
9 กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 46 53 2,369,400 4,131,200 

รวมทั้งสิ้น 175 178 6,062,000 9,424,000 

     
สรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแยกตามยุทธศาสตร์ 

 

ที ่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน ยุทธฯ 1 ยุทธฯ 2 ยุทธฯ 3 ยุทธฯ 4 ยุทธฯ 5 รวม 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   16     16 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 28  2   30 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  20     20 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   8 2   2 12 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  12   1  13 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  13 2 2 1  18 
7 กลุ่มงานบริหาร 3 3  1 6 13 
8 กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง     3 3 
9 กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 30 6 4 12 1 53 
 รวมทั้งสิ้น 130 13 8 15 12 178 
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โครงการภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

1 1.1 โครงการสัมมนาภาควิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และการกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
- เพ่ือสรุปและรายงานแผนการท างาน
ของภาควิชาให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของภาควิชา 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ในภาควิชาทั้ง
ภายในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นไปตามเป้าหมายของ
ภาควิชา 

มกราคม 2565 
– กันยายน 
2565 

40,000 
       

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. ผศ.ดร.อาภรณ์  โพธิ์ภา 
2. นางสาวชนัสดา   
ชาวหนอง 
 

1.2 โครงการกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (KM)   

- เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ในภาควิชาทั้ง
ภายในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นไปตามเป้าหมายของ
ภาควิชา 

มกราคม 2565 
– กันยายน 
2565 

2,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผศ.ดร.ธนารัตน์   
เหล่าอรรคะ 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมคืนสู่เหย้า  
ชาววิทย์ฯ กีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และผสมผสาน
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์และแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต 

ธันวาคม 64 
 

20,000 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

1. อ.ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์ 
2. อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
3.อ.ชิรวุฒิ   อัจฉริยชีวิน 
 
 

3 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาโท
และเอก  

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 
1. เพ่ือน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการ  
การวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. อบรมพัฒนาผลิตงานวิจัย 
3.เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการท า
วิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
4. เพ่ือให้พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ 
ผลงานที่มีเอกลักษณ์  แตกต่างจาก
สถาบันอื่น 

  1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

 3.1 โครงการสัมมนาหัวข้อและ
ปฏิบัติการการวิจัยของบุคลากร
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

1. เพ่ือน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการ  
การวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. อบรมพัฒนาผลิตงานวิจัย 

พ.ค.- มิ.ย 65 
 
 
 
 

35,000 
 
 
 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ผศ.ดร.ณภัสวรรณ   
ธนาพงษ์อนันท์ 
2. ผศ.ดร.ธนารัตน์   
เหล่าอรรคะ 
3. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 

3.2 โครงการสัมมนาและติดตาม
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์
นิสิตระดับบัณฑิต 

1.เพือ่ติดตามความก้าวหน้า ในการท า
วิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ย.64 - พ.ค 
65 

10,400 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ผศ.ดร.ธนารัตน์   
เหล่าอรรคะ 
2. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

3.3 โครงการสัมมนาร่วม 3 
สถาบัน  
 

4. เพ่ือให้พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ 
ผลงานที่มีเอกลักษณ์  แตกต่างจาก
สถาบันอื่น 

ม.ค. – มี.ค. 65 9,000 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

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

4 
 
 

โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
วิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
-เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิต-อาจารย์
กับสถาบันต่างประเทศ 
-นิเทศนิสิตประสบการณ์ต่างประเทศ 
การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

  
 

มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบัน 
ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 
คน 
 
 

1. ผศ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา 
2. อ.วรรณพร  ส าราญพัฒน์    
เบรดี 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

4.1 โครงการกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายวิชาการในระดับชาติ 

-เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิต-อาจารย์
กับสถาบันต่างประเทศ 
-นิเทศนิสิตประสบการณ์ต่างประเทศ 
การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ธ.ค 64 –ก.พ 
65 

10,000 มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบัน 
ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 
คน 
 

1. อ.วรรณพร  ส าราญพัฒน์    
เบรดี 

 4.2 โครงการกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายวิชาการในระดับ
นานาชาติ 

-เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิต-อาจารย์
กับสถาบันต่างประเทศ 
-นิเทศนิสิตประสบการณ์ต่างประเทศ 
การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ธ.ค 64 –ก.พ 
65 

20,000 มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบัน  
ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 
คน 
 

1. ผศ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิตได้ฝึก
ปฏิบัติ     
ในการออกก าลังกายและการกีฬา 
2.เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3.เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน   
4. เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่น
พ่ีและรุ่นน้องและคณาจารย์เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ และปลูกฝัง
จริยธรรม 

ตุลาคม 2564 
– กันยายน 

2565 

173,800 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมด  

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

1. ผศ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา 
2. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 
3. ผศ.ดร.ธนารัตน์   
เหล่าอรรคะ 
4. ผศ.ดร.ณภัสวรรณ   
ธนาพงษ์อนันท์ 
5.อ.ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์ 
6. อ.วรรณพร ส าราญพัฒน์  
เบรดี 
7. อ.วัฒนพงษ์  คงสืบเสาะ 
8. อ.อนุรักษ์ปภพ  มีตน 
9. อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
10.อ.ชิรวุฒิ   อัจฉริยชีวิน 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

5.1 โครงการส่งเสริมวิชาชีพและ
วิชาการภายใต้กิจกรรมส่งเสริม
วิชาการแลกิจกรรมภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
(MOU,MOA) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
-เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิต-อาจารย์
กับสถาบันต่างประเทศ 
-นิเทศนิสิตประสบการณ์ต่างประเทศ 
การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ต.ค 64-ก.ย. 
65 
 

35,000 
 
 
 
 

มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบัน    
ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 
คน 

1. ผศ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา 
2. อ.วรรณพร  ส าราญพัฒน์    
เบรดี 
3.  อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
4. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 
 

5.2 โครงการไหว้ครูกีฬา บูชา
อาจารย์ใหญ่ 

1. เพ่ือเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็น
พลเมืองดีของสังคม สอดคล้องกับ อัต
ลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
2. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชา 
 

  
ม.ค.-มี.ค 65 

 
30,000 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  มีตน 
2. อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
3. อ.ชิรวุฒิ   อัจฉริยชีวิน 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

 5.3 โครงการเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬากับสถาบันที่มีการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มี.ค.-พ.ย.65 
 

40,000 
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. อ.วัฒนพงษ์  คงสืบเสาะ 
2. อ.ชิรวุฒิ   อัจริยชีวิน 
3. อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
 



 
 

 25 

ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

5.4 โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนและสานสัมพันธ์
น้องพ่ีวิทย์กีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1.เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ป.ตรี-
ป.โท - ป.เอก 
2. เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่น
พ่ีและรุ่นน้องและคณาจารย์เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.ปลูกฝังจริยธรรม 

พ.ย 64 - ม.ค.
65 

18,800 
 

 1. ผศ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา 
2. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 
3. ผศ.ดร.ธนารัตน์   
เหล่าอรรคะ 
4. ผศ.ดร.ณภัสวรรณ   
ธนาพงษ์อนันท์ 
5.อ.ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์ 
6. อ.วรรณพร ส าราญพัฒน์   
เบรดี 
7. อ.วัฒนพงษ์  คงสืบเสาะ 
8. อ.อนุรักษ์ปภพ  มีตน 
9. อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
10.อ.ชิรวุฒิ   อัจฉริยชีวิน 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

5.5 โครงการเตรียมความพร้อม
และศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน 
-โครงการเตรียมความพร้อมและ
ศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน 
 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิทยากร
มาให้ความรู้ในการฝึกงาน 1 และฝึกงาน 
2 
 

พ.ย – ธ.ค.64 20,000 
 

นิสิตชั้นปีที่ 3 มีความพร้อม
ในการที่จะออกฝึกงาน  
(ฟิตเนส/รพ./กีฬา) 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  มีตน 
2. อ.ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์ 
3.อ.วัฒนพงษ์  คงสืบเสาะ 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

5.6 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนิสิตในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1.นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พ้ืนฐานทางด้านวิชาชีพ 
2.มีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้
สามารถน าไปสู่การฝึกปฏิบัติ การ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ต่อวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
3.นิสิตมีภาวะการเป็นผู้น าการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา สามารถสื่อสารต่อที่
สาธารณะได้อย่างเหมาะสม  

ม.ค.- ส.ค. 65 30,000 นิสิตชั้นปีที่ 1 2 3 4 อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
อ. ปิยเชษฐ์   ตะสิงห์ 

6 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

ม.ค  – ก.ย. 65  
 

144,300 นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ได้ออกฝึก
ประสบการณ์ 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  มีตน 
2. อ.วัฒนพงษ์  คงสืบเสาะ 
3. อ.ชิรวุฒิ   อัจริยชีวิน 
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ล าดั
บที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

7 กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนิสิตได้ฝึกปฏิบัติ     
ในการออกก าลังกายและการกีฬา 
 
 
 

ตุลาคม 2564  6,900 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. อ. ปิยเชษฐ์   ตะสิงห์ 
 
 
 

                                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                       471,400    บาท                (สีแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต สาขาวิชาจิตวิทยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการการ
ปฐมนิเทศและพบ
ผู้ปกครองนิสิตใหม่  
สาขาวิชาจิตวิทยา 

1) เพ่ือแนะน าเรื่องจ าเป็นต่างๆให้กับ
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจิตวิทยา เช่น 
เรื่อง การเรียนการสอน ข้อมูลหลักสูตร 
การพบอาจารย์ที่ปรึกษา การปรับตัวใน
รั้วมหาวิทยาลัย 
2) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม
ข้อสงสัยต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2565 

6,000 1) นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง 
การเรียนการสอน ข้อมูล
หลักสูตร การพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
การปรับตัวในรั้ว
มหาวิทยาลัย 
2) ผู้ปกครองของนิสิต
ใหม่ได้รับการตอบ
ค าถามข้อสงสัยต่างๆ 

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการ Group 
Dynamic for 
Freshy 

1) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาจิตวทิยามีความ
เข้าใจและพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
การท างานเปน็นักจิตวิทยา  
2) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาจิตวทิยาตระหนัก
ถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบ
อาชีพนักจิตวทิยา 
3)เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างนิสิต
สาขาวชิาจิตวิทยาที่เข้าร่วมโครงการ  
4) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาวชิาจิตวิทยาได้
เสริมสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งนิสิตกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

ธันวาคม  2564 6,000 1) นิสิตสาขาวชิาจิตวิทยา 
มีความเข้าใจและพัฒนา
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
การท างานเปน็นัก 
จิตวิทยามากกว่าร้อยละ  
80  ของจ านวนนิสิต 
ที่เข้าร่วม 
2) นิสิตสาขาวชิาจิตวิทยา
ตระหนักถึงจริยธรรมและ
คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพนักจิตวทิยามากกว่า
ร้อยละ  80  ของจ านวน
นิสิตที่เข้าร่วม 
3) นิสิตสามารถสร้างเสริม
สัมพันธภาพระหว่างนิสิต
สาขาวชิาจิตวิทยาที่เข้า
ร่วมโครงการมากกว่า 
ร้อยละ  80  ของจ านวน
นิสิตที่เข้าร่วม 
4) นิสิตสาขาวชิาจิตวิทยา
เกิดการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างนิสิตก
มากกว่าร้อยละ  80  
ของจ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการพัฒนา 
จิตสาธารณะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา 

1) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านจิตวิทยาและ
ลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาต่าง ๆ 
ทางด้านจิตวิทยาและทราบข้อมูลที่
จ าเป็นในการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
2) เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาจิตสาธารณะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

กรกฎาคม 2565 11,000 1) นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
ทางด้านจิตวิทยาและ
ลักษณะเฉพาะของ
สาขาวิชาต่าง ๆ ทาง 
ด้านจิตวิทยา และทราบ
ข้อมูลที่จ าเป็นในการ 
ศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาต่างๆ มากกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิตที่เข้าร่วม 
2) นิสิตได้พัฒนาจิต
สาธารณะและคุณ 
ลักษณะอันพึงประสงค์
ส าหรับวิชาชีพจิตวิทยา
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 
3) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่ต่ า
กว่าร้อยละ80ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่ตั้งเป้าหมาย

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการปัจฉิมนิเทศ  
สาขาวิชาจิตวิทยา 

1) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษารู้แนวทาง
ประกอบอาชีพ และในการเข้าสู่โลกแห่ง
อาชีพของนิสิตจิตวิทยา 
2) เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบ
อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะ
รับใช้สังคมต่อไป 
3) เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตมีความรู้ความ
เขา้ใจแนวทางในการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

เมษายน 2565 6,600 1) นิสิตมีความรู้เข้าใจใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
น าองค์ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา
เพ่ือเตรียมประกอบ
จิตวิทยาได้ในอนาคต 
2) นิสิตเกิดการเตรียม
ความพร้อมก่อนการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และก่อนจบการศึกษา 
3) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ 
4) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(4.01 คะแนนขึ้นไปจาก 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

อ.ดร.สุขิริณณ์  
อามาตย์บัณฑิต 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการแนะแนว
อาชีพรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
 

1) เพ่ือให้นิสิตเกิดการตระหนักรู้ใน
วิชาชีพของตนเอง ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพจิตวิทยา 
2). เพ่ือให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์
การท างานในวิชาชีพจิตวิทยาแก่รุ่นน้อง
ที่มีความหลากหลายสายอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

มกราคม 2565 11,800 1) นิสิตเกิดการตระหนัก
รู้ในวิชาชีพของตนเอง 
ความก้าวหน้าทางวิชา 
ชีพจิตวิทยา มากกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิตที่เข้าร่วม 
2) นิสิตได้รับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์
การท างานในวิชาชีพ
จิตวิทยาจากรุ่น 
พ่ีที่มีความหลากหลาย
สายอาชีพท าให้เกิด
มุมมองความคิดทิศทาง
ของการเดินทางสาย
อาชีพที่ชัดเจนมากขึ้น 
มากกว่าร้อยละ 80  ของ
จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 
3). จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ 

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการพัฒนานิสิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้เข้าใจในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 
2) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาเพ่ือเตรียมประกอบอาชีพ
จิตวิทยาได้ในอนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2565  

5,100 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เข้าใจในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เพ่ิมข้ึน 
2) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
3) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจไม่ต่ ากว่า 4.01 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
 

อ.ดร.ชัยพร   
พงษ์พิสันต์รัตน์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
การช่วยเหลือใน
ภาวะวิกฤต 

1) นิสิตมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ 
การช่วยเหลือเชิงจิตวิทยาส าหรับ 
ผู้ประสบภาวะวิกฤต 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2565 

7,200 1) นิสิตกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2) นิสิตกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เชิงจิตวิทยาส าหรับ 
ผู้ประสบภาวะวิกฤต
อย่างน้อยระดับมากขึ้น
ไป 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 

8. โครงการพัฒนา
ทักษะจิตบ าบัดและ
การให้การปรึกษา
ของนิสิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา 

1) เพ่ือเรียนรู้หลักการ แนวคิด 
ส าคัญการท าจิตบ าบัดและการให้ 
การปรึกษาส าหรับวิชาชีพนักจิตวิทยา 
2) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนิสิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาในการให้การปรึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

กรกฎาคม 2565 10,500 1) ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจของนิสิต
กลุ่มเป้าหมาย ก่อน-หลัง
การพัฒนาสมรรถนะการ
ให้การปรึกษา  (ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80) 
 

อ.พ.ต.หญิงดร.
ดุษฎี  เล็บขาว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการศึกษา
เรียนรู้ระบบงานและ
บทบาทหน้าที่ของ
ทีมสหวิชาชีพ 
ทางด้านจิตวิทยา 

1) เพ่ือให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยามากยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือให้นิสิตได้ทราบระบบและ
ลักษณะการท างานของหน่วยงาน
ทางด้านจิตวิทยา 
3) เพ่ือให้นิสิตได้รับข้อมูลที่จ าเป็นใน 
การตัดสินใจเลือกวิชาเอกและหน่วยงาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการในการศึกษาและการท างานใน
อนาคต 
4) เพ่ือให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
หลากหลาย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพตามนโยบายของการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

 

15,400 1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้รับองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
จิตวิทยามากยิ่งขึ้น  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้
ทราบระบบและลักษณะ
การท างานของ
หน่วยงานทางด้าน
จิตวิทยา 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นใน
การตัดสินใจเลือก
วิชาเอกและหน่วยงาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้ตรงตามความต้องการ
ในการศึกษาและการ
ท างานในอนาคต 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 เกิด
แรงจูงใจในการพัฒนา

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10. โครงการพัฒนา
ทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา 

1) เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงานในวิชาชีพจิตวิทยาของ
นสิิตสาขาจิตวิทยา 
2) เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพใน
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขา
จิตวิทยา  

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 

กรกฎาคม 2565 9,000 บาท 1) นิสิตได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
จิตวิทยานิสิตอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2). กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์  
ยุระยาตร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11. โครงการบริการ
วิชาการ: การบูรณา
การองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาสู่ 
ชุมชน 

1) เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ได้บริการ
วิชาการโดยการบูรณาการองค์ความรู้
ทางจิตวิทยาสู่ชุมชน ตามนโยบายด้าน
สุขภาพจิตของประเทศ 
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์
ความรู้ทางด้านจิตวิทยาในด้านการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 

การบริการวิชาการ 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2565 

22,950 1) นิสิตและอาจารย์ได้
บริการวิชาการโดย
การบูรณาการองค์
ความรู้ทางจิตวิทยาสู่
ชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้รับองค์ความรู้ทางด้าน
จิตวิทยาในด้านการ
ป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิต 
3) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

12. โครงการการป้องกัน
และส่งเสริม
สุขภาพจิตในชุมชน 

1) เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชน 
2) เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การท างานด้าน
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
ร่วมกับกลุ่มคน ผู้น าชุมชน และ หน่วย
บริการ  
3) เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน ามาบูรณาการ
ร่วมกับการป้องกันและสุขภาพจิตใน
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 

การบริการวิชาการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

กรกฎาคม 2565 8,550 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ด้านการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพจิต 
อย่างน้อยระดับมากขึ้น
ไป 
2) นิสิตกลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะการท างาน 
(ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การวางแผนงานอย่าง
สร้างสรรค์ การแก้ไข
ปัญหา) ด้านการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพจิต
ในชุมชนอย่างน้อยระดับ 
มากขึ้นไป 
3) นิสิตกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนอย่างน้อยระดับ 
มาก ขึนไป 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการในภาพรวม
ระดับดีข้ึนไป 

อ.พ.ต.หญิงดร.
ดุษฎี  เล็บขาว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

13. โครงการจิตวิทยากับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และชุมชน 

1) เพ่ือให้นิสิตจิตวิทยาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชนที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและสุขภาวะ 
2) เพ่ือให้นิสิตจิตวิทยาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือการบูรณาการใน
การให้บริการทางจิตวิทยาและการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาที่ดีงาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่  4 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2565 

22,400 1) ผู้ข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ชุมชนในระดับมาก 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของภูมิปัญญาหรือวัฒน
ท้องถิ่นและชุมชนใน
ระดับมาก 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

14. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย
ทางด้านจิตวิทยา
ส าหรับนิสิต 
ปริญญาตรี 

1) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและ
เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย
ทางด้านจิตวิทยา 
2) เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง 
3) เพ่ือให้นิสิตสามารถจัดท า
โครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2565 

5,400 1) นิสิตมีความรู้ ความ
เข้าใจ และเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การวิจัยทางด้าน
จิตวิทยา 
2) นิสิตสามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยไดอ้ย่างถูกต้อง 
3)นิสิตสามารถจัดท า
โครงการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

15.. โครงการการ
ศึกษาวิจัยเชิง
จิตวิทยาในชุมชน 

1) เพ่ือให้นิสิตเข้าศึกษาชุมชนโดยใช้
หลักการทางระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
2) เพ่ือให้นิสิตฝึกการท างานเป็นทีมเพ่ือ
การวิจัย 
3) เพ่ือฝึกฝนการปฏิบัติการผลิตผลงาน
การวิจัยทางด้านจิตวิทยาแก่นิสิตอันจะ
น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
ทางด้านจิตวิทยาต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2565 

6,600 1) นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบวิธีการวิจัย
ทางจิตวิทยาและ
สามารถประยุกต์
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
ศึกษาในมุมองด้านต่างๆ
ของชุมชนอย่างเป็น
ระบบได้ 
2) นิสิตมีทักษะการ
ท างานเป็นทีมในการ
วิจัย 
3) นิสิตสามารถผลิต
งานวิจัยจากการศึกษา
ชุมชน 

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 

รวมงบประมาณ  154,500  บาท  (-หนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต สาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 

 

โครงการพัฒนา 
องค์ความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทาง
จิตวิทยาส าหรับนิสิต  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1) เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาจิตวิทยาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
จิตวิทยาที่ทันสมัย 
2) เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาจิตวิทยาได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพที่ส าคัญในการเป็น
นักจิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

กรกฎาคม 2565 33,000 1.นิสิตมีความรู้ทาง
จิตวิทยาที่ทันสมัย 
2.นิสิตมีทักษะส าคัญ
ส าหรับวิชาชีพทาง
จิตวิทยา 

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 

2. โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทาง
วิชาการ 

1) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาจิตวิทยาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางและเทคนิคการอ่านและ 
การเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ 
2) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาจิตวิทยาสามารถอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565 

18,800 1.นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางและเทคนิค 
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการเพิ่มข้ึน 
2.นิสิตสามารถทักษะใน
การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ 
 

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์ส าหรับ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยา 

1) เพื่อให้ระดับบัณฑติศึกษา  สาขาวิชา
จิตวิทยาได้แลกเปลี่ยนข้อมูล  ความรู ้ และ
ความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับประเด็นทางจิตวิทยา
และการท าวทิยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ 
2) เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษาในการท าวทิยานิพนธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

มีนาคม – มิถุนายน 
2565 

62,200 1.นิสิตมีความรู้และทราบ
แนวทางในการท า
วิทยานพินธ ์
2.นิสิตมีความพร้อมในการ
ท าวิทยานิพนธ ์

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 

4. โครงการสัมมนา เร่ือง 
แนวโน้มการวิจัยทาง
จิตวิทยาและเทคนิค
การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการดา้นจิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้ม
การวิจัยทางจติวิทยา 
2) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษา  
สาขาวชิาจิตวิทยาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการผลิตผลงานทางวิชาที่
สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

พฤษภาคม 2565 43,000 1.นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวโน้มการวิจัยทาง
จิตวิทยาทีท่ันสมัย 
2.นิสิตเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในวารสารที่มี
คุณภาพ 

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 

รวมงบประมาณ  157,000  บาท(-หนึ่งแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
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3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาจิตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการปฐมนิเทศ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต
สาขาวิชาจิตวิทยา 

1) เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้ความ
เข้าใจใน กระบวนการขั้นตอนต่างๆ 
การประสานงานกับพ่ีเลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ รวมถึงภาระงาน
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2) เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบลักษณะ
การท างานของหน่วยงานต่างๆ ใน
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3) เพ่ือให้นิสิตเกิดการตื่นตัวและ
สร้างแรงจูงให้ที่จะศึกษาค้นคว้า
หรือเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

ตุลาคม  2564 15,180 1) นิสิตเกิดความรู้ความ
เข้าใจใน กระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ การ
ประสานงานกับพ่ีเลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์รวมถึงภาระ
งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 
2) นิสิตได้รับทราบลักษณะ
การท างานของหน่วยงาน
ต่างๆ ในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
มากกว่าร้อยละ  80  ของ
จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 
3.) นิสิตเกิดการตื่นตัวและ
สร้างแรงจูงให้ที่จะศึกษา
ค้นคว้าหรือเรียนรู้เพ่ิมเติม
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
มากกว่าร้อยละ  80  ของ
จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 
4) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. 
 
 

โครงการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  ภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

1) เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่นิสิต
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) เพ่ือให้อาจารย์นิเทศก์ได้นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ภาระงานต่างๆ ของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.เพ่ือให้อาจารย์นิเทศก์ได้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
สาขาวิชาจิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

ธันวาคม 2564-
กุมภาพันธ์ 2565 

69,920  1) อาจารย์นิเทศก์ร้อยละ 
100 ออกนิเทศในหน่วยงาน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาค
การศึกษา 
2) จ านวนอาจารย์นิเทศก์ที่
ออกนิเทศในหน่วยงานที่
นิสิตออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์  
ยุระยาตร์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต
สาขาวชิาจิตวิทยา 

1) เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่  4  สาขาวิชา
จิตวิทยาได้รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
ในหน่วยงานต่างๆ  
2) เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่  4  สาขาวิชา
จิตวิทยา ได้ถ่ายทอดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและ 
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมใน
การศึกษาตลอดหลักสูตรแก่รุ่นน้อง  
3) เพ่ือให้ภาควิชาฯได้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรคใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่
ละหน่วยงานเพื่อการวางแผนใน
การส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในรุ่นถัดไป 
4) เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่  1-3  เกิด
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้
ในเรื่องของแนวทางในการเลือก
วิชาเอกและการเลือกสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

เมษายน 2565 23,000 1) นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
จิตวิทยา ได้รายงานผล 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางจิตวิทยาในหน่วยงาน
ต่างๆ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านจิตวิทยาของ
ภาควิชามากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 
2) นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
จิตวิทยา ได้ถ่ายทอดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและ
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมใน
การศึกษาตลอดหลักสูตรแก่
รุ่นน้องมากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 
3) ภาควิชาฯได้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา
อุปสรรคในการฝึก

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการสัมมนาเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาคลินิก 

1) เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนความรู้
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกบัการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางด้านจิตวิทยาคลินิก 
2) เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ 
แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีจาก
ต้นแบบที่ท างานด้านจิตวิทยา
คลินิก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

สิงหาคม 2565 8,000 1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ได้ทบทวน
ความรู้ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านจิตวิทยาคลินิก 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
จากต้นแบบที่ท างานด้าน
จิตวิทยาคลินิก 
3) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป (4.01 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการสัมมนาเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาการปรึกษา 
 

1) เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การให้การปรึกษาในบริบท
หน่วยงานที่หลากหลาย 
2) เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการให้
การปรึกษาตามแนวทางทฤษฎีและ
เทคนิคการให้การปรึกษา การเขียน
รูปแบบการปรึกษา จรรยาบรรณ 
และ การน าไปประยุกต์ใช้  
3) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจ
ขอบเขต ความมุ่งหมาย เกณฑ์ 
การวัดและประเมินผล การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

สิงหาคม 2565 8,000 1) ร้อยละของความรู้ความ
เข้าใจของนิสิตกลุ่ม 
เป้าหมาย ก่อน-หลัง 
การพัฒนาสมรรถนะการให้
การปรึกษา 
2) ระดับความความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.พ.ต.หญิงดร.
ดุษฎี  เล็บขาว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการสัมมนาเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาการแนวแนะ 

1) เพื่อให้นิสิตเกิดการตื่นตัวและสร้าง
แรงจูงให้ที่จะศึกษาค้นควา้หรือเรียนรู้
เพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อม 
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
2) เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมใน
เร่ืองของระบบงานแนะแนวใน
โรงเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

สิงหาคม 2565 8,000 1) เพื่อให้นิสิตเกิดการตื่นตัว
และสร้างแรงจูงให้ที่จะศึกษา
ค้นคว้าหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

มากกว่าร้อยละ  80  ของ
จ านวนนสิิตที่เข้าร่วม 
2) เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความ
พร้อมในเร่ืองของระบบงาน
แนะแนวในโรงเรียนก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาก 
กว่าร้อยละ  80  ของจ านวน
นิสิตที่เข้าร่วม 
3) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

4. คะแนนความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป(4.01 คะแนน
ขึ้นไปจาก คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการสัมมนาเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1) เพ่ือให้นิสิตบัณฑิตศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ภาระงานและเกณฑ์มาตรฐานใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) เพ่ือให้นิสิตบัณฑิตศึกษา 
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
และมีความพร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

พฤษภาคม 2565 10,000 1) นิสิตกลุ่มเป้าหมาย 

เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  80 

2) นิสิตกลุ่มเป้าหมาย 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาระงานและเกณฑ์

มาตรฐานในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพอย่าง

น้อยอยู่ในระดับดีขึ้นไป

(4.01 คะแนนขึ้นไปจาก 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

3) นิสิตกลุ่มเป้าหมาย 

เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองและมีความพร้อมใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในระดับดีขึ้นไป  (4.01 
คะแนนขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณ  142,100  บาท  (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 54 

 
4. โครงการรับรองสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 

 

โครงการรับรอง
สถาบันการศึกษาใน
การจัดการเรียน 
การสอนสาขาวิชา
จิตวิทยาคลินิก 

1) เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาผ่านเกณฑ์ 
การประเมินรับรองสถาบันการศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยา
คลินิก โดยคณะกรรมการวิชาชีพ สาขา
จิตวิทยาคลินิก 
2) เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

40,000 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยาผ่านเกณฑ์ 
การประเมินรับรอง
สถาบันการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอน
สาขาจิตวิทยาคลินิก 
โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพ สาขาจิตวิทยา
คลินิก 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
จิตวิทยาคลินิก 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 

รวมงบประมาณ  40,000  บาท(-สี่หมื่นบาทถ้วน-) 
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5. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนา
ทักษะการให้การ
ปรึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ 

-เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การให้การปรึกษาผ่านระบบออนไลน์
ของนิสิตสาขาจิตวิทยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  

การให้บริการวิชาการ 

มิถุนายน  2565 8,000 - นิสิตสาขาจิตวิทยา
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้การ
ปรึกษาออนไลน์เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
ของจ านวนนิสิตที่ 
เข้าร่วม 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์  
ยุระยาตร์ 

2.  โครงการพัฒนา
ทักษะการให้การ
ปรึกษาแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1) เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการให้
การปรึกษาเบื้องต้นส าหรับเพ่ือนนิสิตที่
ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2)  เพ่ือสร้างเครือข่ายแกนน านิสิตที่
ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
การให้บริการวิชาการ 

สิงหาคม  2565 7,000 -จ านวนเพ่ือนนิสิตที่
ปรึกษา มีความรู้และ
ทักษะการให้การปรึกษา
เบื้องต้นหลังการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 

- เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตให้แก่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
การให้บริการวิชาการ 

กรกฎาคม  2565 5,000 -คนในชุมชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาพจิต
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80  ของจ านวน
ผู้ที่เข้าร่วม 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 

รวมงบประมาณ  20,000  บาท  (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
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โครงการภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ 
การพัฒนาการเรียน
การสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
การวิจัยทางหลักสูตร
และการสอนส าหรับ
นิสิตชาวต่างชาติ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่  2  

การวิจัย 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม  2565 

236,000 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/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิจัย
และนวัตกรรมนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  
คณะศึกษาศาสตร์ 

1) นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และน าไปบูรณาการในการท า
วิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ 
2) นิสิตมีความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จการศึกษาตามเวลา
ที่ก าหนที่ก าหนดในหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การผลิตบัณฑิต 

 

มีนาคม 2565 126,000 1) นิสิตระดับปริญญาโท
ผ่านการสอบเค้าโครง  3  
บท  ร้อยละ  70 
2) คณาจารย์ในภาควิชา
และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ  80 

ผศ.ดร.จิตรา   
ชนะกุล 
อ.เยาวนุช   
ทานาม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ือการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่  2  

การวิจัย 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม  2565 

110,000 1) นิสิตที่เข้าร่วมได้
ประสบการณ์ได้แนวทาง
เกี่ยวกับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานระดับ
นานาชาติ 
2) นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
3) นิสิตที่เข้าร่วม
สามารถต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนา
งานวิจัยการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานระดับ
นานาชาติ 

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขา
การสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1) เพ่ือพัฒนานิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ให้มีศักยภาพเป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
2).เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและ
คุณลักษณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

พฤษภาคม 2565 61,800 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีศักยภาพเป็นไปตามท่ี
หลักสูตรก าหนด 
2 )ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา 

อ.ดร.กันยารัตน์  
สอนสุภาพ 

5. โครงการสัมมนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ระดับมหาบัณฑิต
และดุษฏีบัณฑิต 

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

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่  2  

การวิจัย 

เมษายน – 
พฤษภาคม  2565 

113,200 
 

1) นิสิตที่เข้าร่วมได้
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2) นิสิตที่เข้าร่วมได้
ด าเนินการส่งข้อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ตาม
ก าหนดเวลาที่
ท าการศึกษา 
3) นิสิตมีความตระหนัก
กระบวนการพัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ผศ.ดร.จิระพร 
ชะโน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการเตรียมสอบ
ครูผู้ช่วย 

1) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตใน 
การสอบบรรจุรับราชการครู 
2) เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
3) เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิต 

 

กุมภาพันธ์  2565 32,400 1.) นิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปมี
เตรียมความพร้อมใน 
การสอบบรรจุรับ
ราชการครู 
2.) นิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ผศ.ดร.ฐิติวรดา 
พลเยี่ยม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการนิสิตสังคม
ศึกษาจิตอาสา 
พัฒนาชุมชน 
 
 

1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาสังคมศึกษา 
ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเป็นผู้น า 
ผู้ตามที่ดีการท างานเป็นทีม การปลูก
จิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์ มีจิต
สาธารณะ เป็นผู้เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับชุมชน 
2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสังคมศึกษา 
มีประสบการณ์การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ  
3) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสังคมศึกษามี
ทักษะและประสบการณ์ในการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การให้บริการวิชาการ 

 

มีนาคม – เมษายน  
2565 

99,500 1) นิสิตได้เข้าร่วมท างาน
จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
2) นิสิตมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3) นิสิตได้เข้าร่วมการ
พัฒนาตนเองจากท างา
โครงการนิสิตจิตอาสา
พัฒนาชุมชน     
 

ผศ. ดร. ประสงค์ 
สายหงษ์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

8. 
 

ศึกษาศาสตร์วิชาการ 
เปิดบ้านครู
ภาษาไทย (Thai 
Teacher Open 
House) ครัง้ที่ 4 

1)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ในการบูรณา
การองค์ความรู้สู่ทักษะการปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การบูร
ณาการการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)  เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธีคิดท่ีเปิดกว้าง 
และยืดหยุ่น     
4)  เพ่ือส่งเสริมทักษะการปรับตัว มี
มนุษยสัมพันธ์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์   
5)  เพ่ือเป็นเวทีที่เปิดโอกาศให้แก่ครู-
อาจารย์ และนักเรียนในชุมชน แสดง
ศักยภาพทางด้านภาษาไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิต 

 

มกราคม 2565 92,000 1) จ านวนนิสิต อาจารย์
ในหลักสูตร ครู-อาจารย์ 
และนักเรียนที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 
2) ความพึงพอใจต่อ
โครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
3) นิสิตมีทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ การ
สร้างวิธีคิดท่ีเปิดกว้าง 
ยืดหยุ่น ทักษะการ
ปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ 

อ. ดร.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมนิสิต สาขา
ภาษาอังกฤษ 
ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 
 
 
 

1) เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่และ
เชื่อมสัมพันธ์นิสิตใหม่กับนิสิตปัจจุบัน 
2) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิด
เจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

ยุทธศาสตร์  1 
การผลิตบัณฑิต 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน  2565 

77,700 1) นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
80% 
2) นักเรียนและนิสิตเข้า
ร่วมโครงการ 80% 
3) นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ
สาขาวิชาและรู้จักกัน
มากขึ้น 80% 
4) นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเกิดเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 80% 

อาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

10. โครงการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ปีการศึกษา  2564 

1) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

มีนาคม – เมษายน 
2565 

25,700 กิจกรรมที่ด าเนินการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ใน
ระยะเวลา 5 ปี มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ผศ.ดร.ฐิติวรดา 
พลเยี่ยม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11. โครงการการอบรม
สัมมนาและ
การศึกษา 
ดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
สังคมศึกษา 
 

1) เพื่อพัฒนาสมรรถะของนิสิตสาชา
สังคมศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้น าความรู้จาก
การอบรมและการศึกษาดูงานมาบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่   
3) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นครูของ
นิสิตสาขาสังคมศึกษา  
4) เพื่อพัฒนาให้นิสิตสาขาสังคมมีความ
เป็นพลเมืองโลก  
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การผลิตบัณฑิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  

การวิจัย 

มีนาคม – เมษายน 
2565 

138,000 1 ) นิสิตได้ เข้าร่วมการ
อบรมสัมมนาในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องการพัฒนาครู
สังคมศึกษา  
2) นิสิตได้เข้าร่วมศึกษา
ดูงานสถานศึกษา
ต้นแบบในการสอน
รายวิชาสังคมศึกษา  
นิสิตสามารถน าความรู้
จากการอบรมและ
การศึกษาดูงานมามา
พัฒนางานวิจัยหรือ
โครงการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาสังคม
ศึกษาได้ 

ผศ. ดร.ประสงค์  
สายหงษ์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

12. โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
ท างานจากพ่ีสู่น้อง 
สาขาภาษาอังกฤษ 
ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 

1) เพ่ือให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
ทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมใน
การสอบบรรจุ 
2) เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของรุ่นพ่ี 

ยุทธศาสตร์ข้อ 1 
การผลิตบัณฑิต 

พฤศจิกายน 2564 
– มกราคม 2565 

 

84,200 1) นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
100% 
2) นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการสอบบรรจุได้
ภายใน 1 ปี 100% 
3) นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ
สาขาวิชาและรู้จักกัน
มากขึ้น 80% 

อาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

13. โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

1) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบและ
การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
และทักษะที่ต้องใช้ในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ข้อ 1 
การผลิตบัณฑิต 

มีนาคม – เมษายน  
2565 

50,800 1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วิธีการ
ทดสอบและการประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 
2 )ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และทักษะที่
ต้องใช้ในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

ผศ.ดร.ฐิติวรดา 
พลเยี่ยม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

14. โครงการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย
เพ่ือความเป็นเลิศ 
(CEECE Project) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานและ

บริการของศูนย์ความเป็นเลิศทาง

การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับพันธกิจ

หลักและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานการ

วิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมการท างานและ

บูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาสู่

การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและ

องค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 

การวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การให้บริการวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

 

ตุลาคม 2564  - 
กันยายน  2565 

107,100 1) คณาจารย์และนิสิต 
มีความก้าวหน้าใน 
การท างานด้านวิชาการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
หรือส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดไว้ 

ผศ.วีณา   
ประชากูล 
อ.สุดาเรศ  
 ศิริสิทธิ์ธนภาค 
อ.จุฑาทิพย์  
ธรรมสิริวัฒน ์
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

15. โครงการการพัฒนา
วิชาการทาง
ภาษาอังกฤษ 

1) เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมใน

การสอบ MSU English Exit-Exam 

2) เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองขึ้นและเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ของตนเอง 
3) เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้
อบรมไปใช้ในการท างานในอนาคตได้ 
4) เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพและ
ทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 

มีนาคม 2565 47,200 1) นิสิตสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปได้
พัฒนาทักษะในด้าน
ภาษาอังกฤษ 
2) นิสิตสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปได้น า
ความรู้ที่ได้มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนและประยุกต์ใช้
ชีวิตประจ าวัน 
 

ผศ.ดร.ฐิติวรดา 
พลเยี่ยม 

16. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูปฐมวัย
ในศตวรรษท่ี 21 
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
 

1) ส่งเสริมและพัฒนานิสิตในทักษะ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจริง และ
สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน 
เช่น ทักษะด้าน IT การสอน online  
2) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักของบัณฑิต

ที่คาดหวังของหลักสูตรที่จ าเป็นและ

สอดคล้องกับวิชาชีพ (ครูปฐมวัย)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การผลิตบัณฑิต 

 

ตุลาคม 2564  - 
กันยายน  2565 

128,700 1) คณาจารย์ และนิสิต 
เข้าร่วมโครงการ 80 %  

2) อาจารย์และนิสิต
ได้รับความรู้และได้
ประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผศ.วีณา  
ประชากูล 
ผศ. ศรีกัญภัสสร์ 
รังสีบวรกุล 
อ.บงกชกร  
ศุภเกษร 
อ.จุฑาทิพย์  
ธรรมสิริวัฒน ์
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

17. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
 
 
 

1) เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2) เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการเงินของตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์  1 
การผลิตบัณฑิต 

พฤศจิกายน 2564 59,800 1) นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
100% 
2) นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการสามารถสร้าง
สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยเพื่อน าไปใช้ใน
รายวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศและใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 100% 
3) นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการเข้าใจและ
สามารถบริหารจัด
การเงินของตนเองได้ดี
ขึ้น 80% 

อาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

18. โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เชิงวิชาการ 
สาขาภาษาไทย 
ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 

1) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู
แก่นิสิตด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
2) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้และ
การบูรณาการ 
3) เพื่อให้นิสิตน าประสบการณ์ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
วิชาชีพครู 
4) เพ่ือให้นิสิตเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ และวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์  1 
การผลิตบัณฑิต 

ธันวาคม 2564 92,000 1) จ านวนนิสิต อาจารย์
ในหลักสูตร และครู-
อาจารย์ ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ 
2) ความพึงพอใจต่อ
โครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3) นิสิตมีทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ การคาดการณ์
อนาคต ทักษะการ
ปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ 

ผศ.ดร.อัฐพล  
อินต๊ะเสนา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

19. โครงการอบรมและ
ฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทาง  
STEAM 

1) เพ่ือสร้างความเข้าใจการจัด 
การเรียนรู้ในปัจจุบัน  
2) เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัด 
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 

กุมภาพันธ์  2565 84,600 1) นิสิตมคีวามเข้าใจ 
การจัดการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน  
2) นิสิตมีความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 

ผศ.ดร.ฐิติวรดา 
พลเยี่ยม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

20. โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนสู่การบูร
ณาการการสอน และ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 
 

1)  เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงด้านการ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างาน และความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน 
2)  เพ่ือน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน
และท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
3)  เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์  2565 

92,000 1) จ านวนนิสิต และ
อาจารย์ในสาขาวิชา
ภาษาไทยที่เข้าร่วม
โครงการ 
2) ความพึงพอใจต่อ
โครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3) นิสิตได้รับ
ประสบการณ์ตรงด้าน
การเรียนรู้ การคิด
วิเคราะห์ ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างาน และ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน 
4) นิสิตได้รับองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในชุมชนและ
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้อย่าง
บูรณาการและ
สร้างสรรค ์

อาจารย์วรางคณา  
เทศนา 



 
 

 73 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 1,858,700   
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โครงการภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการสัมมนาเพ่ือปรับ
พ้ืนฐานและเตรียมความพร้อม 
 

  1) เพื่อให้ความรู้พ้ืนฐานและ
ปรับความรู้พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศกึษาตอนปลาย 
   2) เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนว
ทางการเรียน การปฏิบัติตน 
ข้อมูล วัตถุประสงค์ด้าน
กิจกรรมนิสิต วินัยสวัสดิการ
นิสิตต่าง ๆ และการใช้ชีวิตใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้
คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็น
กันเอง เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพและให้นิสิตมี
ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

-  พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
-  การเสริมสร้าง
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21    

เริ่มต้นโครงการ 21 
มิถุนายน 2565   
วันสิ้นสุดโครงการ 
31 สิงหาคม 2565 

40,000 บาท 1) เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และ
นิสิตรุ่นน้องในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
2) นิสิตได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ถึงมุมมองและ
ทัศนคติระหว่างนิสิต 

นิสิตชั้นปีที่ 2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืน ๆ เพื่อการสื่อสารของนิสิต
สาขาคณิตศาสตร์   

  1) เพ่ือให้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 
กับนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ทั้ง 
5 ชั้นปี 
   2) เพ่ือให้นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ได้มีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 
เพ่ือการสื่อสารกับต่างชาติ
และประกอบการทดสอบ
ทางด้านภาษาเพ่ือการศึกษา
ต่อ และท างานในวิชาชีพครู
ในอนาคต 

-  พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
-  การเสริมสร้าง
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21    

วันเริ่มต้นโครงการ 
5 มกราคม 2565   
วันสิ้นสุดโครงการ 
31 มีนาคม 2565 

50,000 บาท 1) นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์สามารถ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาอ่ืนได้ 
2) นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์สามารถน า
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาอ่ืนไปใช้
ทดสอบต่าง ๆ ได้ เช่น 
TOEIC, MSU English 
Exit Exam เป็นต้น 

นิสิตชั้นปีที่ 3 



 
 

 76 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนานิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศ
ด้านความรู้และทักษะการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

   1) เพื่อให้ความรู้และทักษะ
การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ทั้ง 
5 ชั้นปี 
   2) เพื่อให้นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ได้มีความรู้และ
ทักษะการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียน
ในวิชาชีพครู การปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียน และท างาน
ในวิชาชีพครูในอนาคต 

-  พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
-  Smart 
University 

วันเริ่มต้นโครงการ 
1 พฤศจิกายน 
2564    
วันสิ้นสุดโครงการ 
31 มกราคม 2565 

50,000 บาท   1) นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์สามารถมี
ความรู้และทักษะการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
  2) นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์สามารถน า
ความรู้การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไประยุกต์ใช้ในรายวิชา
ชีพครูหรือปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียน 

นิสิตชั้นปีที่ 4 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนานิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ให้สร้างสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย
บูรณาการคณิตศาสตร์กับ
ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน 
 
 

     1) เพื่อให้ความรู้และ
ทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมโดยบูรณาการ
คณิตศาสตร์กับ
ศิลปะวัฒนธรรมอีสานกับนิสิต
สาขาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ชั้นปี 
     2) เพื่อให้นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ได้มีความรู้และ
ทักษะการสร้างสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมโดยบูรณาการ
คณิตศาสตร์กับ
ศิลปะวัฒนธรรมอีสานเพ่ือใช้
ในการเรียนในวิชาชีพครู การ
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
และท างานในวิชาชีพครูใน
อนาคต 

-  การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-  การเพ่ิมมูลค่าหรือ
คุณค่าผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

วันเริ่มต้นโครงการ 
1 พฤศจิกายน 
2564    
วันสิ้นสุดโครงการ 
15 กุมภาพันธ์ 
2565 

50,000 บาท   1) นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์สามารถมี
ความรู้และทักษะการ
สร้างสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยบูรณาการ
คณิตศาสตร์กับ
ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน 
  2) นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์สามารถน า
ความรู้การสร้างสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยบูรณาการ
คณิตศาสตร์กับ
ศิลปะวัฒนธรรมอีสานไป
ระยุกต์ใช้ในรายวิชาชีพ
ครูหรือปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน 

นิสิตชั้นปีที่ 4 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
การสร้างแรงบันดาลใจสู่การ
เป็นครูมืออาชีพในการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 
 

  1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงบทบาท
เกี่ยวกับการเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี 21 
  2) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์
และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการ
จัดการศึกษาแบบต่าง ๆ ใน
ศตวรรษท่ี 21 
  3) เพื่อให้นิสิตน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ 

-  พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
-  การเสริมสร้าง
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21    

วันเริ่มต้นโครงการ 
1 มกราคม 2565   
วันสิ้นสุดโครงการ 
31 มีนาคม 2565 

50,000 บาท 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ต่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรักใคร่สามัคคีต่อ
กันและกัน 

นิสิตชั้นปีที่ 3 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการทบทวนความรู้มุ่งสู่การ
สอบบรรจุครูคณิตศาสตร์ 

  1) เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ให้กับนิสิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ก่อนการสอบ
บรรจุในปี 2565 
  2) เพื่อแนะน าแนวทางใน
การเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  3) เพือ่สร้างความมั่นใจให้
นิสิตที่จะเข้าสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

-  พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
-  การเสริมสร้าง
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21    

วันเริ่มต้นโครงการ 
1 มีนาคม 2565   
วันสิ้นสุดโครงการ 
31 พฤษภาคม 
2565 

60,000 บาท   1) บัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ได้ทบทวน
ความรู้ก่อนการสอบ
บรรจุในปี 2564 
  2) ได้รับแนวทางใน
การเข้าสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
  3) มีความมั่นใจที่จะ
เข้าสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย 

นิสิตชั้นปีที่ 5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการพัฒนาวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ให้มี
ผลงานทางวิชาการท้ังใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

-  สนับสนุนและ
ส่งเสริมการวิจัย 
-  การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือความ
เป็นเลิศ MSU Goal 1 

วันเริ่มต้นโครงการ 
5 มกราคม 2565   
วันสิ้นสุดโครงการ 
31 มีนาคม 2565 

15,450 บาท 1) นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 5 
เข้าร่วมกิจกรรม 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับ
มาก 

นิสิตชั้นปีที่ 5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา                
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยแบ่งเป็น 3 โครงการย่อย 
ได้แก่  
   1) โครงการ (ย่อย) เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นและแนวโน้มการ
วิจัยทางการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 
  2) โครงการ (ย่อย) เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่อง “การประเมินอิง
สมรรถนะ (Competency 
Based Assessment)” 
   3) โครงการ (ย่อย) เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
สร้างเกณฑ์การประเมินแบบ
รูบลิคเพ่ือประเมิน Soft 
Skills ของผู้เรียน” 

-  พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
-  การเสริมสร้าง
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 
21    

วันเริ่มต้นโครงการ 
กันยายน 2564  
วันสิ้นสุดโครงการ 
ธันวาคม 2564 

40,000 บาท   1) นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิจัย
และประเมินผล
การศึกษา ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา  
จ านวน 25 คน 
  2) คณาจารย์ ภาควิชา
วิจัยและพัฒนา
การศึกษา  จ านวน 10 
คน  
   3) นิสิตสาขาวิจัย วัด
และประเมินผล
การศึกษา คณาจารย์ 
จากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ และบุคคลทั่วไปที่
สนใจ จ านวน 200 คน 

ผศ.ดร.วราพร  
เอราวรรณ์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยแบ่งเป็น 3 โครงการย่อย 
ได้แก่ 
1) โครงการ (ย่อย) พัฒนา
สมรรถนะด้านการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยเชิงปริมาณ 
2) โครงการ (ย่อย) พัฒนา
สมรรถนะด้านการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
3) โครงการ (ย่อย) พัฒนา
สมรรถนะด้านการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดและประเมินผล 

-  พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
-  การเสริมสร้าง
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21    

วันเริ่มต้นโครงการ 
กันยายน 2564  
วันสิ้นสุดโครงการ 
ธันวาคม 2564 

38,250  บาท 1) นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิจัย
และประเมินผล
การศึกษา ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา  
จ านวน 25 คน 
2) คณาจารย์ ภาควิชา
วิจัยและพัฒนา
การศึกษา  จ านวน 10 
คน  
 3) นิสิตสาขาวิจัย วัด
และประเมินผล
การศึกษา คณาจารย์ 
จากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ และบุคคลทั่วไปที่
สนใจ จ านวน 100 คน 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์  
ภูสีอ่อน 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการพัฒนาการศักยภาพ
การวิจัยและการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ 

  1) เพื่อส่งเสริมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย์
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  2) เพื่อส่งเสริมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย์
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ 

-  สนับสนุนและ
ส่งเสริมการวิจัย 
-  การเสริมสร้าง
ทักษะทางด้าน
วิชาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 
21    

วันเริ่มต้นโครงการ 
มิถุนายน 2565  
วันสิ้นสุดโครงการ 
กันยายน2565 

40,000 บาท  ผศ.ดร.อพันตรี 
พูลพุทธา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ทางการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

  1) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ทางการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
  2) เพื่อพัฒนาอาจารย์สร้าง
สื่อการสอนทางเทคโนโลยี
ทางการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

-  พัฒนาบุคลากร วันเริ่มต้นโครงการ  
1 มกราคม 2565   
วันสิ้นสุดโครงการ  
30 กรกฎาคม 
2565 

18,800 บาท อาจารย์ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา  
จ านวน 10 คน 

ผศ.ดร.ญาณภัทร 
สีหะมงคล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการ : การศึกษาดูงานและ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
การวัดผล ประเมินผล และวิจัย 

  1) เพื่อพัฒนาอาจารย์และ
นิสิตให้มีความรู้ประสบการณ์
และมีโอกาส แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นด้านการวัดผล 
การประเมินผล สถิติและการ
วิจัยทางการศึกษาระหว่างกัน  
  2) เพื่อสืบสานและส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณาจารย์นิสิต นักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ
มหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
  3) เพื่อสร้างเครือข่ายด้าน
การวัดผล การประเมินผล 
สถิติและการวิจัยทาง
การศึกษาของคณาจารย์นิสิต 
นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

-  พัฒนาบุคลากร วันเริ่มต้นโครงการ  
10 มกราคม 2565   
วันสิ้นสุดโครงการ  
30 พฤษภาคม 
2565 

28,500 บาท 1) อาจารย์ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา  
จ านวน 10 คน  
2) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 10 คน 

ผศ.ดร.ญาณภัทร 
สีหะมงคล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณ......... 473,000 บาท......    (.......สี่แสนเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถ้วน.......) 
 

โครงการภาควิชาการบริหารการศึกษา  
ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
1 โครงการสัมมนาทาง

วิชาการ การเตรียม
ความพร้อมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีส าหรับ
นิสิตปริญญาโท และ
ปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ
เตรียมตัวนิสิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21  
2. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากรุ่นพ่ี รุ่นปัจจุบันของ
วิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
3. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นปัจจุบันของ
วิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 64 55,200 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 



 
 

 87 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการการประชุม 
สัมมนา ก ากับติดตาม
การจัดการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต และ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี 2564 

1. เพ่ือระดมความคิดเห็นในการก ากับ
ติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
2. เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการ
ก ากับคุณภาพการจัดการศึกษา
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ต.ค. 64 - 
- ม.ค. 65 

 

6,100 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการน าเสนอ
เค้าโครงการวิจัย
ส าหรับนิสิตปริญญา
เอก สาขาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถก าหนด
ประเด็นปัญหาและหัวข้อเรื่องในการ
ท าวิทยานิพนธ์ได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. – เม.ย. 65 
 

26,700 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 

4 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการน าเสนอ
เค้าโครงการวิจัย
ส าหรับนิสิตปริญญาโท 
สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถก าหนด
ประเด็นปัญหาและหัวข้อเรื่องในการ
ท าวิทยานิพนธ์ได้ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สามารถเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้ 
3. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 
 

52,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทัง้หมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้าง
เครื่องมือและการเขียน
รายงานการวิจัยและ
พัฒนาทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับ นิสิต
ปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

26,700 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 



 
 

 90 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้าง
เครื่องมือและการเขียน
รายงานการวิจัยและ
พัฒนาทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับนิสิต
ปริญญาโท สาขาการ
บริหารและพัฒนา
การศึกษา  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

26,600 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
“Educational 
Transform in New 
Normal Through 
Next Normal” นิสิต
ปริญญาโท-เอก 
สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 
2. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้แนวโน้มในการ
จัดการศึกษา 
3. เพ่ือให้นิสิตได้องค์ความรู้และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนา
การศึกษาในสถานศึกษา 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พ.ย. – เม.ย. 65 
 

26,600 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศส าหรับ
นิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการเกี่ยวกับหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพใน
การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.พ. – เม.ย. 65 
 

28,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบใน
การจัดการศึกษาที่เป็น
เลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางการศึกษา
และการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่ายวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พ.ย. – ธ.ค. 64 
 

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

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 

10 โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบใน
การจัดการศึกษาที่เป็น
เลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา  

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางการศึกษา
และการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่ายวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

มี.ค.- เม.ย. 65 
 

36,600 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการงานบริหาร
สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย ส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและปริญญา
เอก สาขาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางการศึกษา
และการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ือให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเครือข่ายวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. – พ.ค. 65 
 

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

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 

12 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
เสริมสร้างจิตอาสา
ส าหรับส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและปริญญา
เอก สาขาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือให้นิสิตพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังจิตอาสา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ม.ค. – ก.ค. 65 
 

28,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและปริญญา
เอก สาขาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางการบริหารที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีทางคุรุสภาก าหนด 
2. เพื่อให้นิสิตไดมี้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ทางคุรุสภาก าหนด 
3. เพื่อให้นิสิตได้น าหลักการแนวคิด
และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ภาคเรียนที่ 2/64  
ภาคเรียนที่ 3/64 

 
ภาคเรียนที่ 

1/65 
 

156,400 1. นิสิตมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางการบริหารที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ทางคุรุสภาก าหนด 
2. นิสิตไดมี้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีทางคุรุสภา
ก าหนด 
3. นิสิตได้น าหลักการ
แนวคิดและทฤษฎี
ทางการบริหาร
การศึกษาไปประยุกต์ใช้
ได้จริงและเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตร
ฯ 
คณาจารย์
ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณ   650,400   (หกแสนห้าหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

โครงการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปริญญาตรี 
1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตเทคโนฯ

ระดับปริญญาตรี  
เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาการจัดการ
เรียนการสอนแผนการเรียน การปฏิบัติตัว 
วางตัว การใช้ชีวิตนิสิต และการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีเทคโนการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

กรกฎาคม 
2565 

20,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสิต
ระดับปริญญาตรี สาขา
ฯเข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 80% 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์น้อง
พ่ีเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้นิสิตเกิดความสามัคคีรุ่นน้อง-รุ่นพี่
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

กรกฎาคม  
2565 

10,000 
 

นิสิตปีที่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปริญญาตรี 
3. โครงการนิสิตเทคโนโลยี

การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน   

เพ่ือให้นิสิตมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ
เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

พฤศจิกายน  
2564  
 

20,000 นิสิตปีที่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 

4. โครงการกีฬาสัมพันธ์ศิษย์เก่า      
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กับกับศิษย์ปัจจุบัน เทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา   

เพ่ือให้ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน
และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พฤศจิกายน 
2564   

10,000 ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันร่วมงานอย่าง
น้อยจ านวน  50-100 
คน 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
 

5. โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่
ส าเร็จการศึกษาและค้นหาสุด
ยอดนิสิตเทคโนฯ 
(The Best’ Student ETC)  

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
บัณฑิตภาควิชาและสานสัมพันธ์รุ่นน้องรุ่น
พ่ีและศิษย์เก่าและค้นหานิสิตที่เป็นสุด
ยอดของการเป็นผู้ 
ปฏิบัติตนดี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต
พัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่นิสิตเทค
โนฯรุ่นต่อๆไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

เมษายน 2565  30,000 นิสิตทุกชั้นปีร่วม
โครงการอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปริญญาตรี 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต 
เสริมทักษะความรู้บูรณาการ
รายวิชา 
   1. วชิาการถ่ายภาพเบื้องต้น   
   2. วชิากิจกรรมด้านเทคโนโลยี
การศึกษา  
   3. วชิาการออกแบบระบบการ
เรียนการสอนเพ่ือผลิต
สื่อการศึกษา 
    4. รายวชิาวิธวีิทยาการสอน
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พฤศจิกายน 
2564 

60,000 
(ถ่ัวเฉลี่ยทุก
รายวิชา) 

 

นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
โครงการละไม่ต่ ากว่า  
80 % 

ผศ.ดร.รัฐสาน์ 
เลาหสุรโยธิน 
ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 
ผศ.ดร.ฐาปนี   
สีเฉลียว 
ผศ.ดร.มานิตย์  
อาษานอก 

7. โครงการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนส าหรับนิสิตใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาภายใน
สาขาวิชาและให้นิสิตเข้าใจตนเองรวมถึง
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

สิงหาคม 2565 20,000 นิสิตชั้นปีที่1 เข้าร่วม 
100% นิสิตชั้นปีอื่นๆ
เข้าร่วมโครงการ 10 – 
20 คน 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 
อ.มาณวิกา กิตติ
พร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปริญญาตรี 
8. โครงการบริการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษานิสิตในการ

เรียน การท าโครงงาน การท าวิจัย/การท า
วิทยานิพนธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

สิงหาคม  2565 10,000 นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การเรียน การท า
โครงงาน การท าวิจัย/ 
ร้อยละ 100 เข้ารับ
บริการ 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 

9. โครงการ ETC TA Training 
(โครงการใหม่) 

ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนานิสิต
ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านการให้บริการงานตาม
ขอบข่ายของหลักสูตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 2564 20,000 นิสิตชั้นปีที่ 3-4 ร้อยละ 
80 เข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 

10 โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ประกอบด้วย การคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ การสื่อสารและความ
ร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธันวาคม  2564 42,500 นิสิตชั้นปีที่ 1-4 ร้อยละ 
80 เข้าร่วมกิจกรรม 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 

รวม 242,500 งบคณะจัดสรรให้ภาควิชา 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ที่ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

(งบฝึกประสบการณ์ฯ) 
1 โครงการเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์

วิชาชีพ 
1. ศึกษาดูงานก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา  (เปลี่ยนเป็นชั้นปีที่ 4 
เทอม1) 
2.โครงการน าเสนอผลงานนิสิตหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (มหกรรมคนท า
สื่อฯ) 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
 
2, เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงาน
และน าเสนอหน่วยงานที่ได้ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
ชั้นปีที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม  2564 
 
 
 
 
 
เมษายน 2565 
 

17,600 
 

 
 
 
 

3,900 
 
 
 

 

นิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
วิชาชีพนอก
ห้องเรียนและ
จาก
ประสบการณ์
จริง 
  
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ก่อเกียรติ 
ขวัญสกุล 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์เป้าประสงค์ที่ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

 

2 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบ การณ์
วิชาชีพ 

1. ค่าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง 
การนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
การฝึกสอน 
 
 

เพ่ือก ากับติดตามและ 
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์
ของนิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

 มกราคม - 
เมษายน 2565   

30,000 
 
 
 
 

นิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
วิชาชีพนอก
ห้องเรียนและ
จาก
ประสบการณ์
จริง 
 

ผศ.ดร.รัชนี
วรรณ ตั้งภักดี 

 
 
 

 รวม 51,500 งบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

(ระดับบัณฑิตศึกษา) 
1 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์
ได้รับความรู้และได้
ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 2564  -  
กันยายน  2565 

15,000 
(ป.โท ป.เอก 
ปี 1 ปี 2) 

ได้รับความรู้
ประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาค
คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 80 % 

รศ.ดร.เผชิญ  
กิจระการ   
ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
 

2 โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา
เพ่ือพัฒนาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์
กับรุ่นพ่ีและเพ่ือน   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 
 
 

ตุลาคม 2564  -
กันยายน  2565 

10,000 
(ป.โท) 

 
10,000 
(ป.เอก) 

คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของ
ภาควิชา เข้าร่วม
โครงการ  80 % 

รศ.ดร.ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ 
ผศ.ดร.มานิตย์  
อาษานอก 
ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาบูรณาการรายวิชา  

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ
เรียนการสอนและส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 2564  -  
กันยายน  2565 
 
 

15,000 
(ป.โท) 

 
15,000 
(ป.เอก) 

จัดกิจกรรรมอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
โดยมีนิสิตระดบับัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 
2563-2564 เข้าร่วม
โครงการละไม่ต่ ากว่า 15 
คน 

อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
อ.ดร.เหมมิญช์ 
ธนปัทม์มีมณี 
ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 
 

4 โครงการโสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์ เพ่ือสร้างเครือข่าย
บัณฑิตศึกษาและเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ธันวาคม 2564- 
กุมภาพันธ์  
2565 

40,000 
(ป.โท ป.เอก 

ปี 1) 

คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2564 
เข้าร่วมโครงการ  80 % 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 
อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดง
ความยินดีแก่มหาบัณฑิตและ
ดุษฏีบัณฑิตและสานสัมพันธ์
รุ่นน้องรุ่นพี่ศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธันวาคม 2564- 
กุมภาพันธ์ 
2565 

10,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2564 และ
มหาบัณฑิตและดุษฏี
บัณฑิตเข้าร่วมโครงการ  
80 % 

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

6 โครงการศึกษาดูงานในประเทศเพ่ือ
พัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
(โครงการใหม)่ 

1.เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้มี
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
2.เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และ
พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาให้เข้มแข็ง
มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 2564  -  
กันยายน  2565 
 

55,500 
(ป.โท ป.เอก 
ปี 1 ปี 2) 

คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2563-2564 
เข้าร่วมโครงการ  80 % 

รศ.ดร.เผชิญ 
กิจระการ 
รศ.ดร.ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ 
ผศ.ดร.ฐาปนี  
สีเฉลียว 
ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 

รวม 170,500 งบคณะจัดสรรให้ภาควิชา* 
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โครงการกลุ่มงานบริหาร  

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานบุคคล 
1 โครงการพัฒนา

บุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ได้แก่การ
พัฒนาผลงานของ
บุคลากร การพัฒนา
ศักยภาพการท างาน
เป็นทีม กิจกรรม 
“Workshops” 

1.  เพื่อพัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเพ่ิม
ศักยภาพในการท างานเพ่ือความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของบุคลากร และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการท างานอย่างบูรณาการ
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ต.ค. – ธ.ค. 
64 

187,200 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

น.ส.ณัชชลิดา 
เหลี่ยมไธสง / 
รศ.ดร.สุวัฒน์  
จุลสุวรรณ ์
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความ
เป็นเลิศของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. เพ่ือให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
บุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
อาชีพของตนและน าไปประยุกต์ใช้ ใน
งานที่ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าเทคนิค
วิธีการในการพัฒนาบุคลิกภาพไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการท างานรูปแบบใน
รูปแบบต่างๆ และวิเคราะห์
บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลพร้อม
ข้อแนะน าเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.พ.-มี.ค.65 16000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

น.ส.ณัชชลิดา 
เหลี่ยมไธสง / 
รศ.ดร.สุวัฒน์  
จุลสุวรรณ ์

3 โครงการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. เพ่ือให้บุคลากรได้แนวทาง เทคนิคใน
การผลิตผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะการเขียน
ผลงาน  
2. เพ่ือให้บุคลการได้แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นร่วมกัน น าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
ทักษะการเขียนผลงานต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

มี.ค.-เม.ย.65 98,200 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

น.ส.ณัชชลิดา 
เหลี่ยมไธสง / 
รศ.ดร.สุวัฒน์  
จุลสุวรรณ ์
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ
วิชาอาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2565 

1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ศิลธรรม จริยธรรม สามารถน าใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. เพื่อให้รู้จักการท างานเป็นทีม ท างาน
อย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ และ
หน่วยงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคี
ภายในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พ.ค.-มิ.ย.65 30,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

น.ส.ณัชชลิดา 
เหลี่ยมไธสง / 
รศ.ดร.สุวัฒน์  
จุลสุวรรณ ์

 งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

การส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.ทุกหลักสูตร 
 

1 ต.ค.64 , ม.ค.
65 

180,000 หลักสูตรปรับปรุง  
ครบทุกหลักสูตร 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
ปธ.หลักสูตร 
เลขานุการภาควิชา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. 
 
 

การประกันคุณภาพ
ภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 

เพ่ือหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  ตามเกณฑ์ สกอ. ทุกหลักสูตร 
 

1 พ.ค.65 – 
มิ.ย.65 

150,000 หลักสูตรมีผลคะแนน
ประเมิน 3.01 ร้อยละ 
100 ของหลักสูตรที่มี 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
ปธ.หลักสูตร 
เลขานุการภาควิชา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. 
 
 

การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทุก
หลักสูตร 

เพ่ือทุกหลักสูตรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ 

1 ธ.ค.64 , มิ.ย.
65 

50,000 ทวนสอบรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ 30  

อ.ดร.อารยา ปิยะ
กุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
ปธ.หลักสูตร 
เลขานุการภาควิชา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. 
 
 
 

โครงการ EDU MSU 
KM DAY 2021  

การจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2 พ.ย.64 - ธ.ค.
64 

20,000 การจัดการความรู้ทั้ง
ทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนและด้าน
การวิจัย 

อ.ดร.อารยา ปิยะ
กุล 
นางเพ็ญสิริ  วัง
หน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
ปธ.หลักสูตร 
เลขานุการภาควิชา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร 
เพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศคณะ
ศึกษาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2564  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

เพ่ือพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบ EdPEx 
2022 

5 ม.ค.65, ก.ย.
65 

25,000 มีผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ระบบ EdPEx 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
น.ส.นิตยา  พันธะ 
หัวหน้าภาควิชา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการรับการ
ประเมินเพ่ือพัฒนา
องค์กรเข้าสู่ระบบ 
EdPEx 2022 

เพ่ือรับการประเมินพัฒนาองค์กรเข้าสู่
ระบบ EdPEx 2022 

5 มิ.ย. 65 - 
ก.ค.65 

55,000 การเข้าถึงและใช้งาน
ฐานข้อมูลร่วมกันได้
ของบุคลากร 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางเพ็ญสิริ   
วังหน้า 
น.ส.นิตยา  พันธะ 
ผู้อ านวยการศูนย์
ประกันคุณภาพ
และการจัดการ
ความรู้ 
หัวหน้าภาควิชา 

 งานอาคารและสถานที่ 
1 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 

 เพื่อให้บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ได้
บ าเพญ็ประโยชน์ท าความสะอาดภายใน
ส านักงาน และบริเวณโดยรอบพื้นที่ต่าง ๆ 
ของคณะศึกษาศาสตร์  และยังช่วยส่งเสริม
การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดลอ้มของ
คณะเพื่อตอบสนองกับนโยบาย
มหาวิทยาลยัสีเขียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต.ค. – ธ.ค.64 8,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้างานอาคาร
สถานท่ี/ 
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหาร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนาภูมิ
ทัศน์และร่วมใจการ
จัดการขยะ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 

เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมใจกันปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน์คณะศึกษาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายเชิงรุก
ของมหาวิทยาลัยสีเขียนและรักษา
สิ่งแวดมล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ก.พ.65- 
เม.ย 65 

4,800 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้างานอาคาร
สถานท่ี/ 
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหาร 

3 โครงการ  Big 
Cleaning Day  คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 

เพื่อเป็นการน ากิจกรรม 5 ส มาปรับปรุง
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการจัดระเบียบภายใน
ส านักงาน และเปน็การปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรได้เห็นคุณค่าในการบ ารุงรักษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การช่วยลดภาวะโลก
ร้อน  และสร้างความสมัครสมานสามัคคี
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

มิ.ย – ส.ค. 65 
 

7,200 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้างานอาคาร
สถานท่ี/ 
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหาร 

 รวมงบประมาณ   831,200   (แปดแสนสามหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการกลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานนโยบายและแผน 
1 โครงการทบทวนและ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2565 - 
2568 
 
 

เพ่ือปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2565 - 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป้าประสงค์ 5.1 

พฤศจิกายน 
2564 

8,600 1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

รศ.ดร.สุวัฒน์  
สุวรรณ์ 
น.ส.ทิฆัมพร 
ปัสสาโก 

2 โครงการถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปี 2565 
 
 

เพ่ือถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป้าประสงค์ 5.1 

มกราคม 
2565 

5,400 1 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 80 

รศ.ดร.สุวัฒน์  
สุวรรณ์ 
น.ส.ทิฆัมพร 
ปัสสาโก 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเบิกจ่าย
อย่างไรให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 
 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการการเบิกจ่ายและเตรียม
เอกสารในการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป้าประสงค์ 5.1 

มกราคม 
2565 

16,000 1 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 80 

2. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่

ในระดับดีมาก 

รศ.ดร.สุวัฒน์  
สุวรรณ์ 
น.ส.ทิฆัมพร 
ปัสสาโก 

รวมงบประมาณ   30,000   (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
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โครงการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานวิจัย 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการผลิตหนังสือ/
ต าราวิชาการ 

  1. เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมให้คณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ได้ใช้ความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเขียนต ารา 
หนังสือวิชาการ และผลิตสื่อทางการเรียน
การสอนเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการและ
สังคมในวงกว้าง 
  2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและค้นควา้
หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ามาเขียนต าราหรือ
หนังสือวิชาการที่เก่ียวกับการเรียนการสอน
และผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเพื่อใช้ส าหรับศึกษาคน้คว้าและ
อ้างอิง หรือใช้ประกอบการเรียนการสอน
และการให้บริการฝึกอบรม 
  3. เพื่อคัดเลือก ต ารา หนังสือวิชาการ 
และสื่อต่างๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน  
และจัดท าโดยคณาจารย์  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
เพื่อการจัดพิมพ์ เผยแพร่ 

การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ 
MSU Goal 2 

ม.ค. - ก.พ. 65 400,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางรุ่งทพิย์ สิงพร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 ทุนอุดหนุนสง่เสริม
การวิจัยประเภทส่งเส
ริการตีพิมพ์ในวาร
ระดับชาติและ
นานาชาติ ส าหรับ
คณาจารย์และ                        
บุคลากรสายสนับสนุน 

 1. เพื่อเพิ่มจ านวนผลงานตพีิมพ์เผยแพร่
ผลงานในฐานข้อมูลระดบันานาชาติของ
คณาจารย์และระดับชาติของบคุลากรสาย
สนับสนนุ 
  2. เพื่อสนับสนนุคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนนุให้สามารถผลิตผลงานใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติและนานาชาติได ้
  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร   
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคามได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนางานทีป่ฏิบัติ เพื่อน าไปสู่การ
ขอผลงานทางวชิาการต่อไป 

การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ 
MSU Goal 2 

ม.ค - ก.พ. 65 1,636,800 1. ได้งานวจิัยเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนนุที่เข้าร่วม 
2. ได้บทความวจิัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  ของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางรุ่งทพิย์ สิงพร 
 

3 โครงการส่งเสริม
คุณภาพวารสาร 

1)  เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารของคณะ
ศึกษาศาสตร์ สู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Journal) และยกระดับขึน้ 
สู่ฐานข้อมูลสากล 
 

การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ 
MSU Goal 2 

ม.ค. – ก.พ.65 120,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางรุ่งทพิย์ สิงพร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการส่งเสริมการ
ตีพิมพ์วารสาร
นานาชาต ิ

  เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดบั
นานาชาต ิ

การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ 
MSU Goal 2 

พ.ค. – มิ.ย.65 
 

80,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางรุ่งทพิย์ สิงพร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การได้รับทนุภายนอก
และการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 
5.1 สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอ
ทุนวิจัยภายนอก 
5.2 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อรับ
ทุนวิจัยภายนอก” (จัด
ช่วง มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2565) 
 5.3 โครงการสัมมนา
การพัฒนางานวิจัย
เพื่อสร้างประโยชน์ 
((จัดช่วง มีนาคม – 
เมษายน 2565) 

   1. ส่งเสริมสนับสนนุให้คณาจารย์ได้รับ
ทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้นจากปทีีผ่่านมา 
  2. เพื่อให้ได้แนวปฏิบัตทิี่ดีในการเขียนเค้า
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากภายนอก
และการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 

การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ 
MSU Goal 2 

ระหว่าง พ.ย.-
ธ.ค.64 

150,000 จ านวนทุนวิจัยภายนอก
เพิ่มข้ึนจากปีที่ผา่นมา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
นางรุ่งทพิย์ สิงพร 
นางสาวนิตยา พันธะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานบริการวิชาการ 
1 โครงการบริการ

วิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2564  
(ใช้เงินจัดสรรคืนร้อย
ละ 10) 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยนื 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรและหนว่ยงาน
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ได้รับประโยชน์สงูสุดในการบริการวิชาการ 
3. บูรณาการการให้บริการวิชาการเข้ากับ
การปฏิบัติภารกิจแบบองค์รวม 
 

แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค ์
ที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

กุมภาพันธ์ 2565   
วันสิ้นสุด
โครงการ  
กันยายน  2565 
 

78,200 เชิงปริมาณ 
1) จ านวนบุคลากร และ
หน่วยงานทางการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ศูนย์บริการวิชาการฯ 
 

2 งบประมาณที่รับ
จัดสรร 
(โครงการคลินิกวิจัย) 

เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมให้ค าปรึกษา 
(ระบบบัญชยีา) ที่มีประสิทธิภาพ  
 

แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค ์
ที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

กุมภาพันธ์ 2565   
วันสิ้นสุด
โครงการ  
กันยายน  2565 

 

30,000 เชิงปริมาณ 
1) ครู อาจารย ์บุคลากร
ทางการศึกษา  และผูท้ี่
สนใจ       
2) นิสิต/นักศึกษา ของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
เชิงคุณภาพ  
1) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

ศูนย์บริการวิชาการฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานบริการนิสิต 
1 โครงการอบรม

โปรแกรม iThesis 
นิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  
เทอม 2/2564 
 

เพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในระบบ 
iThesis  

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

พฤศจิกายน 
2564 

7,500 บาท นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มีความพร้อมในการจัดท า 
iThesis 

1. อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
2. น.ส.วาสินี  
ปรีจ ารัส 

2 โครงการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมการท าบท
นิพนธส์ าหรับนสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
เทอม 2/2564 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการ
ท าบทนิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

ธันวาคม 
2564 

27,500 บาท นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการท าบทนพินธ์
ส าหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. อ.ดร.อารยา  
ปิยะกุล 
2. น.ส.วาสินี ปรี
จ ารสั 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการ EDU MSU 
OPEN HOUSE 2021  
เปิดโลกแห่งการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  
2565 
 

  1.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูลภารกิจหลัก
ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  และผลงานด้านตา่ง  ๆ  ของ
คณะศึกษาศาสตร์ 
  2.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี่อสายตา
สาธารณชน  ในด้านการผลติบณัฑิต   

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร ์
ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะ 

ธันวาคม 
2564 

30,000 บาท 1. ผู้ปกครองและ 
นักเรียน มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผู้ปกครองและ 
นักเรียน เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

1. รศ.ดร.รังสรรค์ 
โฉมยา 
2. นางศุภรภัทร์ 
กลมดวง 

4 โครงการอบรม
โปรแกรม iThesis 
นิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  
เทอม 1/2565 

เพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในระบบ 
iThesis  

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

มิถุนายน 2565 7,500 บาท นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มีความพร้อมในการจัดท า 
iThesis 

1. อ.ดร.อารยา ปิยะ
กุล 
2. น.ส.วาสินี ปรี
จ ารัส 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมการท าบท
นิพนธส์ าหรับนสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
เทอม 1/2565 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการ
ท าบทนิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

มิถุนายน 2565 27,500 บาท นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการท าบทนพินธ์
ส าหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. อ.ดร.อารยา ปิยะ
กุล 
2. น.ส.วาสินี ปรี
จ ารัส 

6 โครงการอบรมภาษาอั
งกฤษส าหรับนสิิต 
คณะศึกษาศาสตร์  

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความตระหนัก 
ในความส าคัญของภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดีและแรงจ ูง 
ใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อพัฒนานสิิตให้มีความรู้ทักษะ 
ภาษาอังกฤษในระดบัที่สามารถน าไปใช้ 
ได้จริงทั้งในชีวิตประจ าวันในการเรียน 
ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
และในการทดสอบวัดระดบัความ 
สามารถทางภาษาอังกฤษ (MSU English 
Exit - Exam, TOEIC, TOEFL, IELTS) 

1 คร้ังที่ 1 : 
9 ก.ย. - 11 พ.ย. 
64  (online 
ไม่เบิก)  
คร้ังที่ 2 : 
มกราคม 65  

85,400 1) ผู้เข้าร่วมผ่านการ 
ทดสอบหลังอบรม 
2) นิสิตชัน้ปทีี่ 3 
ผ่านการทดสอบ MSU 
English Exit – Exam 
3)นิสิตได้รับการพัฒนา 
ทักษะทางภาษาที่จ าเป็นต
ามจุดประสงค์และ 
บริบทตา่ง ๆ 
 

1.ผอ.ศูนย์กิจการ 
ต่างประเทศ 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการพัฒนาคณะศึ
กษาศาสตร์สูส่ากล 

1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์คณะศึกษา 
ศาสตร์สู่ความเป็นสากล 
2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
เพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านของ 
บุคลากรสายวิชาการและสนบัสนุน 
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ 
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมให้กับนิสิต 
ต่างชาต ิ

5 1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65 

114,600 1) บุคลากรผา่นการ 
ทดสอบหลังอบรม 
2) นิสิตตา่งชาติเข้าร่วม 
กิจกรรม 
3) บุคลากรได้รบัการ 
พัฒนาทักษะทางภาษา 
เพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้
าน 
4) เกิดการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ทาง 
วัฒนธรรมระหว่างนิสิต 
ต่างชาติกับนิสิตไทย 
และ/หรือบุคลากร 
 

1.ผอ.ศูนย์กิจการ 
ต่างประเทศ 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการกิจกรรม 
ส่งเสริมวิชาการและกิ
จกรรมภายใต้ความร่ว
มมือระหว่าง 
สถาบนั (MOU,MOA)  

1. ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้วางแผนร่วม 
กับหน่วยงานต่างประเทศ(ภายใต้ 
MOU,MOA)  
2. สนับสนนุและส่งเสริมให้เกิดการแลก 
เปลี่ยนและกิจกรรมทางวิชาการกับ 
หน่วยงานต่างประเทศ 
 

1 1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65 

32,000 1)เกิดกิจกรรมการแลก 
เปลี่ยนและกิจกรรมทางวิ
ชาการกับหน่วยงาน 
ต่างประเทศ 
ภายใต้ความร่วมมือ 
ระหว่างสถาบัน 
(MOU,MOA)  

1.ผอ.ศูนย์กิจการ 
ต่างประเทศ 
2. น.ส.เมลินดา 
ทวยภา 

 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์  
สวดอิติปิโส 
 108 จบ เพื่อจิตกุศล 

1.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสิตตคณะศึกษาศาสตร์ 
2.  เพื่อฝึกจริยธรรมการให้ทาน การรักษา
ศีลและการท าจิตใจให้สงบด้วยการภาวนา 
3.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัมหาสารคามใน
การอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยแก่
นิสิต 
4. ท าบุญครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1 
 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

10,000 
 

1. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนิสิตตคณะ
ศึกษาศาสตร ์
2. ฝึกจริยธรรมการให้ทาน  
การรักษาศีลและการท า
จิตให้สงบด้วยการภาวนา  
3. เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ในการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย
ให้แก่นิสิต 

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะทางวชิาชีพครูอย่างเต็ม
ความสามารถ   
2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสิต
แสดงความสามารถที่เปน็เลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

1 กุมภาพันธ์ 2565 
 

25,000 1. ได้ส่งเสริมสนบัสนุนให้
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะทางวชิาชีพครู
อย่างเต็มความสามารถ   
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้นิสิตแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศ
ทางวชิาการและวิชาชีพ 

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการกระดานด า
สัมพันธ์  ครั้งที่ 17 

1. เพื่อสานสัมพันธ์ของนสิิตนักศึกษา
วิชาชีพครูจาก 5 สถานบนัการศึกษา ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต- 
ประสานมิตร และมหาวิทยามหาสารคาม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นแลกเปลี่ยน
ทักษะวิชาการด้านการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของนสิิตนักศึกษา
ในด้านตา่งๆร่วมกัน 
3. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสานสมัพันธ์ การ
ประกวดสปิริตเชยีร์ การประกวดขบวน
วัฒนธรรม และประกวดแบลคบอรดสตาร์
บอยแอนเกริล์ และมิสชอค 

1 กุมภาพันธ์ – 
เมษายน 2565 

50,000 1. เกิดความสัมพันธ์อันดี
ของนิสิตนักศึกษาวชิาชีพ
ครูจาก 5 สถานบนั
การศึกษา อันได้แก่  
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรตประสาน
มิตร  
และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2. เกิดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
แลกเปลี่ยนทักษะวิชาการ
ด้านการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวชิาชีพของนิสิต
นักศึกษาในด้านตา่งๆ
ร่วมกัน 
3. นิสิตนักศึกษาได้แสดง
ศักยภาพในการร่วมกัน
แข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์ 
การประกวดสปิริตเชยีร์ 

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
สาธารณะภัยให้กับ
นิสิตและบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์  
 
 

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยให้กับนิสติและบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพื่อฝึกซ้อมแผนหนีไฟในอาคารสูง 
3. เพื่อให้เกิดการตื่นตัวหรือเตรียมความ
พร้อมในกรณีหากเกิดสาธารณภัยเพื่อลด
การศูนย์เสียชีวิตและทรัพยส์ินให้กับนิสิต
และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์
 

1,5 มีนาคม 2565 5,000 
 

1.นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันสา
ธารณภัยให้กับนิสิตและ
บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร ์     
2. นิสิตได้รับการฝึกซ้อมแผน
หนีไฟในอาคารสงู 
 

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย ์

5 โครงการเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าดีเด่น 
ประจ าปี 2564 

1. เพื่อยกย่องเชิญชูเกียรติศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ร่วมวางแนวทางพฒันา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

1,5 มีนาคม 
2565 

20,000 1.ศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ได้รับการยกย่องเชิญชู
เกียรติ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ได้ด าเนนิการตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ด้านการผลิต
บัณฑิต 

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญา
บัตรประจ าปี
การศึกษา 2563 - 
2564 
 
 

1. เพื่อแสดงความยินดีกับบณัฑติ 
มหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ทีส่ าเร็จการศึกษา 
2. เพื่อฝึกซ้อมบัณฑิต  มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตให้เกิดทักษะ  
มีความสามารถปฏิบัติการรับพระราชทาน
ปริญญาบตัรได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 

1 
 

เมษายน 2565 150,000 1. บัณฑิต  มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตมีทักษะ
ในการรับพระราชทาน
ปริญญาบตัร  สามารถ
ปฏิบัติ  ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  และมีความมั่นใจ
มากยิ่งขึ้นในการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
 

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์

7 โครงการราตรีสีแสด 
คร้ังที่ 10 
 
 

1. เพื่อแสดงความยินดีกับบณัฑติ 
มหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ทีส่ าเร็จการศึกษา 
2. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์  
3. เพื่อเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 

1 
 

เมษายน 2565 30,000 
 

1. แสดงความยินดีกบั
บัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 
2. เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ ์

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า 
และมอบงานสานต่อ
สโมสรนสิิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 

1. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลกัษณะความ
เป็นผู้น า 
2. เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจในบทบาท และ
หน้าที่ของตนเอง 
3. เพื่อให้นิสิตได้รับการพฒันาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เปน็ไปตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง และสังคม  

1 เมษายน – 
พฤษภาคม 2565 

20,000 
 

1. นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเปน็ผูน้ า 
2. นิสิตได้เข้าใจในบทบาท 
และหน้าที่ของตนเอง 
3. นิสิตได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
เป็นไปตามความต้องการของ
สังคม  

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต ระดบัปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์     
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี
การศึกษา  2565 
 
 

1. เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
และภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิตใหม ่

1 มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2565 

60,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคณะ
ศึกษาศาสตร์  หลักสูตร  
การเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตร ี
2. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  และภูมิใจใน
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและก าลังใจ
ในการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี
การศึกษา  2565 
 

1.เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่มีความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
หลักสูตรการศึกษา  ระบบลงทะเบียน การ
ให้บริการ และระบบการจัดการเรียนการสอน
ของคณะศึกษาศาสตร ์
2.เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3.เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  และ
ภูมิใจในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1 มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2565 

20,000 
 

1. นิสิตใหม่มีความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลักสูตร
การศึกษา  ระบบลงทะเบียน 
การให้บริการ และระบบการ
จัดการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์ 
2. นิสิตได้รับความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวทางสู่
ความส าเร็จในการท า
วิทยานพินธ์ ระดบั
บัณฑิตศึกษา 
3. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  และภูมิใจใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการการเขียน
โครงการที่มีคุณภาพ 
 

1. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะ
เก่ียวกับการเขียนโครงการ 
3. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ส าหรับนสิิต 

1 กรกฎาคม – 
สิงหาคม 65 

10,000 1. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
2. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเก่ียวกับการเขียน
โครงการ 
3. นิสิตได้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างแบบประเมินเพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรม
ส าหรับนสิิต 

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์

12 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตรายวชิา
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 1-2 

1.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1-2 ให้กับนิสิต
ชั้นปทีี่ 1-2 
2.  เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 1-2 
3.  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

  ธันวาคม 2564 30,000 นิสิตชัน้ปทีี่ 1/2 และ ชั้นปี
ที่ 2/1 ทราบถึงบทบาท
และแนวปฏิบัติในการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
(กศ.บ. 4 ปี)  
 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการ  “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบครูมืออาชีพ” 

เพื่อให้นิสิตเข้ารับการอบรม ฝึกฝน  การ
ออกแบบเขียนแผน และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

  มีนาคม 2565 30,000 นิสิตทราบขั้นตอน/วิธีการ
เขียนแผน และการจัดการ
เรียนรู ้
นิสิตชัน้ปทีี่ 3 
นิสิตชัน้ปทีี่ 4 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
 

14 โครงการปฏิบัติธรรม
ชี้น าชีวิต 

1.  เพื่อพัฒนานิสิตครูให้ประพฤติปฏิบัติตน
ด้านศีล สมาธิ ปัญญา  
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.  เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีความศรัทธา 
ในอาชีพคร ู
3.  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
4.  เพื่อให้นิสิตน าประสบการณท์ี่ได้ 
ไปปรบัประยุกต์ใช้ในวิชาชพีครู และ 
วิถีการด ารงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
5.  เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

มีนาคม 2565   30,000 นิสิตมีสมาธิ เกิดจิตส านึก
ที่ดี และรู้จักวางแผนชีวิต  
การปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ได้ดียิ่งขึ้น 
- นิสิตชัน้ปทีี่ 5 (กศ.บ. 5 
ปี) 
- นิสิตชัน้ปทีี่ 4 (กศ.บ. 4 
ปี) 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต 
ก่อนออกฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ปี
การศึกษา 2565 /
ภาคเช้า 
*เบรกเช้า 1 มื้อ  
*อาหารกลางวนั 1 มื้อ  

1.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูให้กับนิสิต 
2.  เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตภาระงาน ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
3.  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 นิสิตทราบถึงบทบาทการ
ออกฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  
และแนวปฏิบัต ิ
- นิสิตชัน้ปทีี่ 5 (กศ.บ. 5 
ปี) 
- นิสิตชัน้ปทีี่ 4 (กศ.บ. 4 
ปี) 
- นิสิต ป.โท  (กศ.ม. ครู) 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

16 โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยง 
ประชุมอาจารย์นิเทศ 
/ภาคบ่าย   
 
*เบรคบ่าย 1 มื้อ 

1.  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจดัการและ
เตรียมการในการรับนิสิตเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได ้
2.  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่
เลี้ยง สามารถตรวจสอบและสังเกตการ
ปฏิบัติงานของนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้อย่างถูกต้อง 
3.  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่
เลี้ยงเข้าใจและสามารถปฏิบตัิได้ตามเกณฑ์
ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพฒันาวชิาชีพ
ได้อย่างมีถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

เมษายน 2565 30,000 ผู้บริหารสถานศึกษา
รับทราบกระบวนการใน
การจัดการฝึกนิสิต
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาร่วมกับ
อาจารย์นิแทศก์ 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

17 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาคเรียน
ที่ 2/2564 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1  พฤศจิกายน 
2564 ถึง 31 
มกราคม 2565 

122,200 1.  อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติการสอน 
2.   อาจารย์นิเทศ ให้
ความช่วยเหลือนิสิตใน
ด้านตา่งๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.  อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบในสถานศึกษา 
4.  นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศ  
นิสิตชัน้ปทีี่ 5 (กศ.บ. 5 ปี) 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

18 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาคเรียน
ที่ 1/2565 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พฤษภาคม 2565 
ถึง  ตุลาคม 
2565 

212,000 
 

1.   อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ใน
การปฏิบัติการสอน 
2.   อาจารย์นิเทศ ให้
ความช่วยเหลือนิสิตใน
ด้านตา่งๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.   อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบในสถานศึกษา 
4.   นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศ  
- นิสิตชัน้ปทีี่ 5 (กศ.บ. 5 
ปี) 
- นิสิตชัน้ปทีี่ 4 (กศ.บ. 4 
ปี) 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการสัมมนากลาง
ปี นิสิตฝึกปฏิบตัิการ
สอนในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

1.  เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่นความรู้ 
ปัญหาและประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการไป
ฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละสถานศึกษา
ต่างๆ แล้วสามารถน าความรู้และเทคนิคใน
การเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   
2.  เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และส่งงานที่ได้รบัมอบหมายจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  เพื่อทราบปัญหาการฝึกประสบการณ์ 
จาก สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

  22  ตุลาคม  
2564 

20,000 นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 
และน าผลการฝึก
ประสบการณ์มาถ่ายทอด
ให้เพื่อนนิสิตและอาจารย์
นิเทศได้ทราบ สร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีร่วมกันได้อย่าง
ชัดเจน 
- นิสิตชัน้ปทีี่ 5 (กศ.บ. 5 
ปี) 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

20 โครงการ  “การ
จัดการเรียนรู้ด้วย
ความรัก”  
* จัดพร้อมกิจกรรม
สัมมนากลางป ี

เพื่อให้นิสิตจัดนิทรรศการ สะทอ้นผลการ
จัดการเรียนรู้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการออกไปจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

 พฤศจิกายน 
2564 

20,000 นิสิตเรียนรู้การท างานเป็น
กลุ่มและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู
นิสิตชัน้ปทีี่ 3 
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

21 โครงการสัมมนาหลัง
ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 และปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา 2564 

1.  เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่นความรู้ 
ปัญหาและประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการไป
ฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละสถานศึกษา
ต่างๆ 
2.  เพื่อให้นิสิตได้มีแนวทางในการปฏิบัติ
อาชีพครู สามารถน าความรู้และเทคนิคใน
การเผชิญกับปัญหาต่างๆ  
ไปประยุกต์ใช้ในวชิาชีพครูได้ดมีี
ประสิทธิภาพ และมีเจตคตทิี่ดีตอ่วิชาชีพครู 
3.  เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4.  เพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนออกสอบ
บรรจุคร ู
5.  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการสอบ
บรรจุและความเปน็ครูให้กับนิสติ 
6.  เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศิลปวฒันธรรม ความ 
เป็นครู 
7.   เพื่อสร้างความรักในอาชีพความ 
เป็นครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

18  เมษายน 
2565 
 
 

30,000 1. นิสิตส่งผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 
2. ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพก่อนการเปิดสอบ
บรรจุและเรียนรู้ประสอบ
การณ์จากรุ่นพี่ทีป่ระสบ
ความส าเร็จ 
นิสิตชัน้ปทีี่ 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

22 โครงการ  การพัฒนา
บุคลิกภาพและสร้าง
แรงบันดาลใจสู่ความ
เป็นครู   
 
 

1.  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนสิิต   
สู่การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นครู 
2.  เพื่อให้นิสิตน าประสบการณท์ี่ได้ไปปรบั
ประยุกต์ใช้ในวชิาชีพครู และวิถกีาร
ด ารงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3.  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะ ในดา้นการพฒันาบุคลิกภาย
ทั้งภายในและภายนอก  เพื่อน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางวชิาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

 มิถุนายน 2565 20,000 นิสิตเกิดมุ่งมั้นในการปรับ
ตนเองให้พร้อมส าหรับ
ความเป็นครูและมัน่ใจใน
บุคลิกภาพของตนเอง 
นิสิตชัน้ปทีี่ 1/1 (กศ.บ. 4 
ปี)  
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

23 โครงการการสร้างแรง
บันดาลใจ  
สภาพแวดล้อมที่ดีและ
ครูที่ดี 
 
 
 

1.  เพื่อให้นิสิตเข้ารับการอบรม ค้นหา
ตัวตน และกระตุน้แรงบนัดาลใจในการเป็น
ครูที่ดี 
2.  เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกตและมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
3.   เพือ่ให้นิสิตมีทักษะสังเกต และบนัทึก
การจัดการเรียนรู้ของคุณครูโรงเรียนที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีในสาขาของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

 มิถุนายน 2565 20,000 นิสิตได้รับแรงบนัดาลใจใน
การเป็นครูที่ดีในอนาคต 
นิสิตชัน้ปทีี่ 3  (กศ.บ. 4 
ปี)  
 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

24 โครงการ “ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
และ  เด็กมีปัญหา 
นิสิตครูอาสา
ช่วยเหลือ” 

1.  เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกต  และบนัทึก
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน ตาม
ระดับชัน้และสาขาของตนเอง 
2.  เพื่อให้นิสิตสามารถจัดท าโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาตา่งๆ  
ตามสาขาของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

 มิถุนายน 2565 20,000 นิสิตทราบบทบาทในความ
เป็นครู และทราบหลักการ
แก้ปัญหาให้กับเด็ก
นักเรียน 
นิสิตชัน้ปทีี่ 2 
* กศ.บ. 4 ปี 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

25 ค่าจัดท าสมุดบนัทึก
กิจกรรมเสริมความ
เป็นครู  ส าหรับนสิิตที่
เข้าศึกษา ปี พ.ศ. 
2565  

เพื่อให้นิสิตบันทึกข้อมูลและผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5  ปี)  ตาม
เกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด 
เพื่อน าไปเปน็หลักฐานในการยืน่ขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมษายน  2565 35,000 นิสิตได้ศึกษา สงัเกต และ
วิเคราะห์สร้างองค์ความรู้
และสามารถบันทึกข้อมูล
และผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ตามหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต ตามเกณฑ์ที่คุรุ
สภาก าหนด 
* กศ.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 1 
รหัส 65 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

26 โครงการประชุม
อาจารย์นิเทศก ์

- เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจหลักการ
นิเทศนิสิต 
- เสนอแนะสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
การด าเนินงานศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

1) เมษายน 
2565 
2) กันยายน 
2565 

35,000 อาจารย์นิเทศสามารถ
นิเทศนิสิตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยจัด
ประชุม 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

27 โครงการสัมมนาครูพี่
เลี้ยงผู้ร่วมผลิตบัณฑติ 

1.  เพื่อให้รับฟังการสะท้อนสภาพการ
ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร ์
2.  เพื่อขอบคุณครูพี่เลี้ยงและสถานศึกษาที่
ร่วมผลิตบัณฑิต  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ร่วมผลิตบัณฑิตในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

  มกราคม 2565 30,000 ครูพี่เลี้ยงและสถานศึกษา
มีความภาคภูมิใจในการ
ร่วมผลิตบัณฑิตและเกิด
เครือข่ายในการร่วมผลิต
บัณฑิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

 งานกิจการพิเศษ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเทศน์
มหาชาติ ประจ าปี 
2565 (ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีนาคม 2565 5,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อยา่งน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 

2 โครงการวัน
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 
2565  

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีนาคม 2565 100,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี 2565 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมษายน 2565 5,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี 
2565 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมษายน 2565 5,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีสมโภชพระ
พุทธกันทรวิชัย
อภิสมัยธรรมนายก 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี 
2565 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมษายน 2565 5,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 

6 โครงการถวายเทียน
พรรษาและผา้อาบ
น้ าฝน ประจ าปี 2565 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม-
เดือนสิงหาคม 
2565 

5,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น  
คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี 2565 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เดือนกันยายน 
2565 

25,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 
 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 

8 โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี 
2565 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เดือนกันยายน 
2565 

25,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการบุญกฐิน
สามัคคี ประจ าปี 
2565 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เดือน
พฤศจิกายน 
2564 

5,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 

10 โครงการวันสถาปนา
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี 
2565 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เดือนธันวาคม 
2564 

5,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการส่งทา้ยปีเก่า 
2564 ต้อนรับปีใหม่ 
2565 คณะ
ศึกษาศาสตร ์
 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เดือนธันวาคม 
2564 

5,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ผศ.ดร.วิทยา  
วรพันธุ ์
นางสาวชไมพร  
ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ 
พรรณะ 

รวมงบประมาณ  4,131,200   (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่  818 / 2564 
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิการ และก ากบัติดตามรายงานแผนปฏิบตัิการ  

ประจ าปงีบประมาณ 2565 
---------------------------------------   

 เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการและก ากับติดตามรายงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย          
มหาสารคาม พ.ศ. 2537 และค าสั่งมหาวทิยาลัยมหาสารคามที ่0650/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เร่ือง มอบหมาย
หน้าที่ความรบัผิดชอบและมอบหมายอ านาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้ คณบดี ผู้อ านวยการสถาบนั ผู้อ านวยการ
ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ และก ากบัติดตามรายงานแผนปฏบิัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ดังนี้  

   1.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
   2.  รองศาตราจารย์สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
   3.  รองศาสตราจารย์รังสรรค์  โฉมยา กรรมการ 
   4.  อาจารย์อารยา  ปิยะกุล กรรมการ 
   5.  หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา กรรมการ 
   6.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ  
     7.  เลขานุการภาควิชาทุกภาควชิา  กรรมการ 
   8. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  กรรมการ 
   9. หัวหน้างานทุกงาน  กรรมการ 
   10. นางสาวภทัราภรณ์   ชาวนคร  กรรมการและเลขานุการ 
 

   หน้าที่  จัดท าแผนปฏิบัติการและก ากับติดตามรายงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
คณะศึกษาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
และนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ 

                                        สั่ง  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
  
 
 

                           (รองศาสตราจารย์พชรวิทย์   จันทร์ศิริสิร) 
                                คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ปฏบิัติราชการแทน 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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ตารางการปฏิบัติงาน (Gantt  Chart)  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา              

1 โครงการสัมมนาภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ม.ค.  – ก.ย. 65             

2 โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM)   ม.ค.  – ก.ย. 65             

3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาววิทย์ฯ กีฬา ธันวาคม 64             

4 โครงการสัมมนาหัวข้อและปฏิบัติการการวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

พ.ค.- มิ.ย 65 
 

            

5 โครงการสัมมนาและติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิต พ.ย.64 - พ.ค 65             

6 โครงการสัมมนาร่วม 3 สถาบัน ม.ค. – มี.ค. 65             

7 โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายวิชาการในระดับชาติ ธ.ค. 64 – ก.พ. 65             

8 โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายวิชาการในระดับนานาชาติ ธ.ค. 64 – ก.พ. 65             

9 โครงการส่งเสริมวิชาชีพและวิชาการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมวิชาการแลกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU,MOA) 

ต.ค.64 – ก.ย.65             

10 โครงการไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ ม.ค. - มี.ค. 65             

11 โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ มี.ค. - พ.ย.65             

12 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและสานสัมพันธ์น้องพ่ีวิทย์กีฬา พ.ย 64 - ม.ค.65             

13 โครงการเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน พ.ย – ธ.ค.64             

14 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตในวิชาชีพ ม.ค. - ส.ค. 65             

15 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ม.ค  – ก.ย. 65             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

16 กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา 

ตุลาคม 2564             

 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว              
17 โครงการการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนิสิตใหม่  สาขาวิชาจิตวิทยา กรกฎาคม – 

สิงหาคม 2565 

            

18 โครงการ Group Dynamic for Freshy ธันวาคม  2564             

19 โครงการพัฒนาจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับวิชาชีพ
จิตวิทยา 

กรกฎาคม 2565             

20 โครงการปัจฉิมนิเทศ  สาขาวิชาจิตวิทยา เมษายน 2565             

21 โครงการแนะแนวอาชีพรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มกราคม 2565             

22 โครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมษายน – 
พฤษภาคม 2565 

            

23 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2565 

            

20 โครงการพัฒนาทักษะจิตบ าบัดและการให้การปรึกษาของนิสิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา 

กรกฎาคม 2565             

21 โครงการศึกษาเรียนรู้ระบบงานและบทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพ 
ทางดา้นจิตวทิยา 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

            

22 โครงการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา 

กรกฎาคม 2565             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

23 โครงการบริการวิชาการ: การบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาสู่ 
ชุมชน 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2565 

            

24 โครงการการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน กรกฎาคม 2565             

 โครงการจิตวิทยากับวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2565 

            

 โครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางด้านจิตวิทยาส าหรับนิสิต 
ปริญญาตรี 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2565 

            

 โครงการการศึกษาวิจัยเชิงจิตวิทยาในชุมชน กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2565 

            

ระดับบัณฑิตศึกษา              

 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยาส าหรับนิสิต  ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

กรกฎาคม 2565             

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565 

            

 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา มีนาคม – 
มิถุนายน 2565 

            

 โครงการสัมมนา เร่ือง แนวโน้มการวิจัยทางจติวิทยาและเทคนคิการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการดา้นจิตวิทยา 

พฤษภาคม 2565             

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              

 โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา ตุลาคม  2564             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพีของนิสิต  ภาควิชาจติวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

ธันวาคม 2564-
กุมภาพันธ์ 2565 

            

 โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนิสิตสาขาวิชาจิตวทิยา เมษายน 2565             

 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก สิงหาคม 2565             

 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาการ
ปรึกษา 

สิงหาคม 2565             

 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาการแนว
แนะ 

สิงหาคม 2565             

 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

พฤษภาคม 2565             

โครงการรับรองสถาบนัฯ              

 โครงการรับรองสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียน 
การสอนสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

            

บริการวิชาการสู่ชุมชน              

 โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ มิถุนายน  2565             

 โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

สิงหาคม  2565             

 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กรกฎาคม  2565             

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน                

25 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทาง กุมภาพันธ์ –             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลักสูตรและการสอนส าหรับนิสิตชาวต่างชาติ มีนาคม  2565 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 

มีนาคม 2565             

27 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม  2565 

            

28 โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

พฤษภาคม 2565             

29 โครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต เมษายน – 
พฤษภาคม  

2565 

            

30 โครงการเตรียมสอบครูผู้ช่วย กุมภาพันธ์  2565             

31 โครงการนิสิตสังคมศึกษาจิตอาสา พัฒนาชุมชน มีนาคม – 
เมษายน  2565 

            

32 ศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย (Thai Teacher Open House) 
ครั้งที่ 4 

มกราคม 2565             

33 โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต สาขาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน  2565 

            

34 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปีการศึกษา  2564 

มีนาคม – 
เมษายน 2565 

            

35 โครงการการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต มีนาคม –             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

สังคมศึกษา เมษายน 2565 

36 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานจากพ่ีสู่น้อง สาขาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน 

พฤศจิกายน 
2564 – มกราคม 

2565 

            

37 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพครู มีนาคม – 
เมษายน  2565 

            

38 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเพื่อความเป็นเลิศ (CEECE Project) ตุลาคม 2564  - 
กันยายน  2565 

            

39 โครงการการพัฒนาวิชาการทางภาษาอังกฤษ มีนาคม 2565             

40 โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตุลาคม 2564  - 
กันยายน  2565 

            

41 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต พฤศจิกายน 
2564 

            

42 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ สาขา
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ธันวาคม 2564             

43 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  STEAM กุมภาพันธ์  2565             

44 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่การบูรณาการการสอน และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาไทย 

             

 ภาควิชาวจิัยและพัฒนาการศึกษา              

63 โครงการการสัมมนาเพ่ือปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อม มิถุนายน -             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 สิงหาคม 2565 

64 

โครงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ เพื่อการ
สื่อสารของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์   

มกราคม - มีนาคม 
2565 

            

65 

โครงการพัฒนานิสิตสาขาคณิตศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

พฤศจิกายน 2564 
– มกราคม 2565 

            

66 

โครงการพัฒนานิสิตสาขาคณิตศาสตร์ให้สร้างสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย
บูรณาการคณิตศาสตร์กับศิลปะวัฒนธรรมอีสาน 

พฤศจิกายน 2564 
- กุมภาพันธ์ 2565 

            

67 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นครูมืออาชีพใน
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

มกราคม – มีนาคม 
2565 

            

68 
โครงการทบทวนความรู้มุ่งสู่การสอบบรรจุครูคณิตศาสตร์ มีนาคม – 

พฤษภาคม 2565 
            

69 
โครงการพัฒนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ มกราคม – มีนาคม 

2565 
            

70 

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ
วิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กันยายน - 
ธันวาคม 2564 

            

71 

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

กันยายน - 
ธันวาคม 2564 

            

72 
โครงการพัฒนาการศักยภาพการวิจัยและการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ มิถุนายน – 

กันยายน 2565 
            

 โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการวิจัยและ มกราคม -             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ประเมินผลการศึกษา กรกฎาคม 2565 

 

โครงการ : การศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล 
ประเมินผล และวิจัย 

มกราคม – 
พฤษภาคม 2565 

            

 ภาควิชาการบริหารการศึกษา                

74 โครงการสัมมนาทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
สานสัมพันธ์น้องพ่ีส าหรับนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

ต.ค. – ธ.ค. 64             

75 โครงการการประชุม สัมมนา ก ากับติดตามการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา ประจ าปี 2564 

ต.ค. 64 - ม.ค. 
65 

 

            

76 โครงการสัมมนาทางวิชาการการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญา
เอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มี.ค. – เม.ย. 65 
 

            

77 โครงการสัมมนาทางวิชาการการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญา
โท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 
65 

            

78 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเครื่องมือและการเขียนรายงานการวิจัย
และพัฒนาทางการบริหารการศึกษาส าหรับ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

ต.ค. 64 – มี.ค. 
65 
 

            

79 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเครื่องมือและการเขียนรายงานการวิจัย
และพัฒนาทางการบริหารการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

ต.ค. 64 – มี.ค. 
65 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

80 โครงการสัมมนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ “Educational Transform in 
New Normal Through Next Normal” นิสิตปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

พ.ย. – เม.ย. 65             

81 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศส าหรับนิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ก.พ. – เม.ย. 65             

82 โครงการศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศส าหรับ
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

พ.ย. – ธ.ค. 64 
 

            

83 โครงการศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศส าหรับ
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มี.ค.- เม.ย. 65 
 

            

84 โครงการงานบริหารสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย ส าหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มี.ค. – พ.ค. 65 
 

            

85 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสาส าหรับส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ม.ค. – ก.ค. 65 
 

            

86 โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2/64  
ภาคเรียนที่ 3/64 
ภาคเรียนที่ 1/65 

            

 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              
ระดับปริญญาตร ี              

89 โครงการปฐมนิเทศนิสิตเทคโนฯระดับปริญญาตรี กรกฎาคม 2565             

90 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ กรกฎาคม 2565             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

น้องพ่ีเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

91 โครงการนิสิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน   

พฤศจิกายน  
2564  

            

92 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศิษย์เก่า เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับกับศิษย์
ปัจจุบัน เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา   

พฤศจิกายน 
2564 

            

93 โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ส าเร็จการศึกษาและค้นหาสุดยอดนิสิตเทคโนฯ 
(The Best’ Student ETC) 

เมษายน 2565             

94 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต เสริมทักษะความรู้บูรณาการรายวิชา พฤศจิกายน 
2564 

            

95 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับนิสิตใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

สิงหาคม 2565             

96 โครงการบริการให้ค าปรึกษา สิงหาคม  2565             

97 โครงการ ETC TA Training ตุลาคม 2564             

98 โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ธันวาคม  2564             

(งบฝึกประสบการณ์ฯ)              

99 ศึกษาดูงานก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  (เปลี่ยนเป็น
ชั้นปีที่ 4 เทอม1) 

ธันวาคม  2564 
 

            

100 โครงการน าเสนอผลงานนิสิตหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มหกรรมคนท าสื่อฯ) เมษายน 2565             

101 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ มกราคม - 
เมษายน 2565 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

(ระดับบัณฑิตศึกษา)              

102 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตุลาคม 2564  -  
กันยายน  2565 

            

103 โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาวิทยานิพนธ์ ตุลาคม 2564  -  
กันยายน  2565 

            

104 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาบูรณาการรายวิชา ตุลาคม 2564  -  
กันยายน  2565 

            

105 โครงการโสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์ ธันวาคม 2564- 
กุมภาพันธ์  2565 

            

 โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ท่ีส าเร็จการศึกษา ธันวาคม 2564- 
กุมภาพันธ์ 2565 

            

106 โครงการศึกษาดูงานในประเทศเพ่ือพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตุลาคม 2564  -  
กันยายน  2565 

 

            

 กลุ่มงานบริหาร              

 งานบุคคล              

107 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

ต.ค. – ธ.ค. 64             

108 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ก.พ.-มี.ค.65             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

109 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มี.ค.-เม.ย.65             

110 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2565 

พ.ค.-มิ.ย.65             

งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร                

111 การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ต.ค.64 , ม.ค.65             

112 การประกันคุณภาพภาพภายใน ระดับหลักสูตร พ.ค. – มิ.ย.65             

113 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกหลักสูตร ธ.ค.64 , มิ.ย.65             

 โครงการ EDU MSU KM DAY 2021 พ.ย.64 - ธ.ค.64             

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศคณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ม.ค.65, ก.ย.65             

 โครงการรับการประเมินเพ่ือพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบ EdPEx 2022 มิ.ย. 65 - ก.ค.65             

งานอาคารและสถานที่              

 โครงการพัฒนาปรบัปรุงภูมิทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. – ธ.ค.64             

 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และร่วมใจการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ก.พ. - เม.ย 65             
 โครงการ  Big Cleaning Day  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มิ.ย – ส.ค. 65 

 
            

กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง              

งานนโยบายและแผน              
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565 - 2568 พ.ย. 64             

 โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2565 ม.ค. 65             

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบ ม.ค. 65             

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต              

งานวิจัย              

114 โครงการผลิตหนังสือ/ต าราวิชาการ ม.ค. - ก.พ. 65             

115 ทุนอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยประเภทส่งเสริการตีพิมพ์ในวารระดับชาติและ
นานาชาติ ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ม.ค. - ก.พ. 65             

116 โครงการส่งเสริมคุณภาพวารสาร ม.ค. – ก.พ. 65             

117 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ พ.ค. – มิ.ย. 65             

118 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการได้รับทุนภายนอกและการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย 

พ.ย.- ธ.ค. 64             

งานบริการวิชาการ              

 โครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2564 (ใช้เงินจัดสรรคืนร้อยละ 10) ก.พ. - ก.ย. 65             

 โครงการคลินิกวิจัย ก.พ. - ก.ย. 65             

งานบริการนิสิต              

 โครงการอบรมโปรแกรม iThesis นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เทอม 2/2564 

พ.ย. 64             

 โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมการท าบทนิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ธ.ค. 64             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

เทอม 2/2564 

 โครงการ EDU MSU OPEN HOUSE 2021 เปิดโลกแห่งการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ธ.ค. 64             

 โครงการอบรมโปรแกรม iThesis นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
เทอม 1/2565 

มิ.ย. 65             

 โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมการท าบทนิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทอม 1/2565 

มิ.ย. 65             

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 9 ก.ย. - 11 พ.ย. 
64   

            

 โครงการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์สู่สากล 1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65 

            

 โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
สถาบัน (MOU,MOA) 

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65 

            

งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต              

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สวดอิติปิโส 108 จบ 
เพ่ือจิตกุศล 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

            

 โครงการการแข่งขันทักษะการสอน ก.พ. 65             

 โครงการกระดานด าสัมพันธ์  ครั้งที่ 17 ก.พ. – เม.ย. 65             

 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณะภัยให้กับนิสิตและบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์  

มี.ค. 65             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2564 มี.ค. 65             

 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2563 - 2564 เม.ย. 65             

 โครงการราตรีสีแสด ครั้งที่ 10 เม.ย. 65             

 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า และมอบงานสานต่อสโมสรนิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 

เม.ย. - พ.ค. 65             

 โครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา  2565 

มิ.ย. - ก.ค. 65             

 โครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา  2565 

มิ.ย. - ก.ค. 65             

 โครงการการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ ก.ค. - ส.ค. 65             

 โครงการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 1-2 ธ.ค. 64             

 โครงการ  “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ” มี.ค. 65             

 โครงการปฏิบัติธรรมชี้น าชีวิต มี.ค. 65             

 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2565  

เม.ย. 65             

 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงประชุมอาจารย์นิเทศ เม.ย. 65             

 โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 พ.ย. 64 – ม.ค. 65             

 โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 พ.ค. - ต.ค. 65             

 โครงการสัมมนากลางปี นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ต.ค. 64             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค
. 65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 โครงการ  “การจัดการเรียนรู้ด้วยความรัก” * จัดพร้อมกิจกรรมสัมมนากลางปี พ.ย. 64             

 โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา 2564 

เม.ย. 65             

 โครงการ  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นครู   มิ.ย. 65             

 โครงการการสร้างแรงบันดาลใจ  สภาพแวดล้อมที่ดีและครูที่ดี มิ.ย. 65             

 โครงการ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน  และ  เด็กมีปัญหา นิสิตครูอาสา
ช่วยเหลือ” 

มิ.ย. 65             

 ค่าจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู  ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปี พ.ศ. 
2565 

เม.ย. 65             

 โครงการประชุมอาจารย์นิเทศก์ เม.ย. - ก.ย. 65             

 โครงการสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงผู้ร่วมผลิตบัณฑิต ม.ค. 65             

งานกิจการพิเศษ              

 โครงการเทศน์มหาชาติ ประจ าปี 2565 (ร่วมกับส่วนกลาง) มี.ค. 65             

 โครงการวันศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2565 มี.ค. 65             

 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2565 เม.ย. 65             

 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2565 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

เม.ย. 65             

 โครงการสืบสานประเพณีสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2565(ร่วมกับส่วนกลาง) 

เม.ย. 65             

 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน ประจ าปี 2565 (ร่วมกับส่วนกลาง) ก.ค. - สิ.ค. 65             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
64 

พ.ย.     
64 

ธ.ค. 
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ม.ค. 
65 
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65 
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ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น  คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2565 ก.ย. 65             

 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปี 2565 (ร่วมกับส่วนกลาง) 

ก.ย. 65             

 โครงการบุญกฐินสามัคคี ประจ าปี 2565 (ร่วมกับส่วนกลาง) พ.ย. 64             

 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2565 (ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

ธ.ค. 64             

 โครงการส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 คณะศึกษาศาสตร์ ธ.ค. 64             
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คณะผู้จัดท า 
 

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


