
 
 

 

 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งท่ี 1/2560 

ในวันที ่4 มกราคม 2560 
 



 
 

ค าน า 
 

 คณะศึกษาศาสตร์  เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีภาระงานครอบคลุมทั้งการผลิต
บัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ เหล่านี้  
จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ  แผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์                      
พ.ศ. 2560  เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ทั้งบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดใช้เป็นทิศทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนมหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ในการนี้  ขอขอบคุณบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยระดมความคิด       
ท าให้แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2560 ส าเร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ และหวังเป็น                
อย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ภาพรวมการด าเนินงานของคณะมีความคล่องตัวเป็นอย่างดี 
 

 
                                                                               
                                                                                                 
                                                
             (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร) 

     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

สารบัญ 
 
                               หน้า                
ส่วนที่  1     ทิศทางการด าเนินงานตามนโยบายปีงบประมาณ 2560                   
 นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล……………………………………………………………………………………….. 1                                                         
 แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (2552-2561)  ของกระทรวงศึกษาธิการ.............. 2              
 ทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.............................................................................. 4 
  
ส่วนที่  2  ข้อมูลทั่วไป          
 ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์........................................................................................................ 6         

ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร........................................................................................................... 9                                                
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การปฏบิัติราชการและการประเมินคุณภาพการศึกษา........................................... 10  
ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสติ  ปีการศกึษา 2559...................................... 11  
ข้อมูลงบประมาณรายจา่ยเงินแผ่นดินและเงินรายได้  ประจ าปงีบประมาณ 2560........................... 12 
  

ส่วนที่  3   โครงการกิจกรรมตามแผนปฏบิัติการปีงบประมาณ  2560 
 สรุปและเปรียบเทียบโครงการ ปีงบประมาณ 2559 และโครงการ  ปีงบประมาณ 2560                              
 ของภาควิชาและฝ่ายงาน................................................................................................................... 14  
 สรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแยกตามยุทธศาสตร์………………………… 15  
 โครงการภาควิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพและการกีฬา........................................................................... 16  
  โครงการภาควิชาจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว....................................................................... 21  
  โครงการภาควิชาหลักสูตรและการสอน............................................................................................. 25  
  โครงการภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา........................................................................................ 27 
  โครงการภาควิชาการบริหารการศึกษา............................................................................................... 28  
  โครงการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.............................................................................. 35  
  โครงการฝ่ายงานบริหารและแผน....................................................................................................... 42  
  โครงการฝ่ายงานวิจัย.......................................................................................................................... 44  
  โครงการฝ่ายงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์......................................................................................... 46  
  โครงการฝ่ายงานพัฒนานิสิต............................................................................................................... 49  
  โครงการฝ่ายงานศษิย์เก่าสัมพนัธ์และกิจการพิเศษ............................................................................. 55  
  โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชพี................................................................................................. 58  
  โครงการศูนย์บริการวชิาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา..................................................... 64 
             
ภาคผนวก  
 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ............................................................................... 65 
 ตารางการปฏิบัติงาน  (Gantt  Chart)………………………………………………………………………………….. 66  
 ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560………………..………… 70 



1 
 

ส่วนที่  1 
ทิศทางการด าเนินงานตามนโยบายปีงบประมาณ 2560 

 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล    

 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย               
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 1.  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่                
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 2.  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ                 
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 3.  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม              
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้             
ทักษะการใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี            
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 5.  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 6.  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 7.  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์                   
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
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 8.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง  
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 9.  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล                   
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ มิจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็น 
กัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะ 
ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี 
โอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค 
 2.  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า 
กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการ 
เป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรัก ในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ 
มั่นคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  2.1 การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   2.1.1  ปรับระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจ
รักในวิชาชีพมาเป็นครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เช่น มีระบบการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดี มีใจรัก 
มาเรียนครู และรับประกันบรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อส าเร็จการศึกษา หรือจัดให้นิสิต/นักศึกษาครุศาสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์ฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน 
วิชาชีพครู เป็นต้น 
   2.1.2  ให้มีสถานบันอุดมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศด้านการผลิตครู วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
รวมทั้งมีระบบประกันและรอบรับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู 
  2.2  การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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   2.2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ให้เชื่อมโยงกับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   2.2.2  พัฒนาครู คณาจารย์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งให้มีระบบและมาตรฐานจูงใจให้ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
  2.3  การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   2.3.1  คืนครูให้แก่ผู้เรียน โดยลดภาระงานอื่นที่ไม่จ าเป็นและจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้
เพียงพอเพ่ือให้ครูได้ท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.3.2  ปรับปรุงเกณฑ์ก าหนดอัตราครู โดยพิจารณาจากภาระงานที่ชัดเจนร่วมด้วย และจัดให้มี
จ านวนครูพอเพียงตามเกณฑ์และมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 3.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ 
ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้ง 
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ                         
เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ 
 4.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมขน ภาคเอกชน และทุก 
ภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมี 
การน าระบบและวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กับการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัด 
การเงินและงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (demand side) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ ดังนี้ 
  4.1  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 
ให้มีกลไกขับเคลื่อนการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามศักยภาพความพร้อม 
  4.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบการ 
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
   4.2.1  ทบทวนระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ทั้งวิธีการได้มา
ของผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   4.2.2  ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูให้สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมา               
ภิบาลและสามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับนับถือ 
ในสังคม สร้างกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  4.3  พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน 
ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ประชาชนทุกคน ทุกเพส ทุกวัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ 
อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม ก าลังแรงงานและ 
ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   4.3.1  พัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย มีระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต ก าลังแรงงานและผู้สูงอายุ มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้เพ่ิมเติมตามความต้องการ 
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   4.3.2  จัดให้ประชนชนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายไม่
ต่ ากว่า 15 ปี ในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส            
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ชนต่างปัญญา 
ชนต่างวัฒนธรรม และระหว่างหญิงและชาย 
   4.3.3  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและ 
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากข้ึน เพ่ือให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน 
ประกอบการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน 
   4.4.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆในการจัดการศึกษาและ 
สนับสนุนการศึกษาให้มากข้ึน 
   4.4.2  ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการจัด 
การศึกษามากข้ึน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ตาม 
ความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่นในทุกระดับ/ประเภทการศึกษามากข้ึน โดยค านึงถึงความ 
สอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 
  4.5  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   4.5.1  ปรับปรุงการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณโดยเน้นอุปสงค์หรือผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(demand side) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ 
   4.5.2  วางแผนเป็นขั้นตอนและจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการยุบ เลิก หรือควบรวม
สถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อให้การใช้ทรัพยากรการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับอัตราการ
ขยายตัวของประชากรที่มีแนวโน้มลดลง โดนมีมาตรการช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนและครูได้รับผลกระทบ 
 
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 ปรัชญา : ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูน  ปณฺฑิโต ชีเว) 

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

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

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

   
ปรัชญา  

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth) 
 

วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ 

 
พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ด าเนินการวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    เป้าประสงค์ท่ี 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

  เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัย
และบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร   
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   เป้าประสงค์ที ่3.1 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น               
และการพัฒนาประเทศ  

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล    
 เป้าประสงค์ที ่5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ 
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

   เป้าประสงค์ที ่6.1 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนรวมทั้งส่งเสริมให้มีการท าความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ท่ี 7.1 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการด้าน 
การศึกษา และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 
 
 
 
                                                   โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ภาควิชาจิตวิทยา 
การศึกษาและ               
การแนะแนว 

ภาควิชา             
การบริหาร
การศึกษา 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

ภาควิชาวิจัย
และพัฒนา
การศึกษา 

ภาควิชา
หลักสตูรและ

การสอน 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและ

การกีฬา 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร ์
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คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

โครงสร้างการบริหาร 
 

  

 

 

     

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

   

 

   

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 

 

   จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 
จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

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

1 การบริหารการศึกษา 2 1 2 - 5 - - 1 - - 11 
2 หลักสูตรและการสอน 2 2 1 15 5 2 1 - - 3 31  
3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - 1 - 8 1 - - - 1 1 12 
4 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - 1 6 3 - - - 2 - 12 
5 วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 2 2 3 2 - - - 1 - 10 
6 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 1 - 2 7 - - - - - 1 11 
 รวม 5 6 8 39 16 2 1 1 4 5 87 

*ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 

 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและแผน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ ์

 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 

หัวหน้าภาควิชาการ
บริหารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาวจิัย
และพัฒนาการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชา 
หลักสูตรและการสอน 

 

หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

สุขภาพและการกีฬา 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร                             
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย 
พัฒนานิสิต                                                                        

รองคณบดีฝ่ายศิษยเ์ก่า 

สมัพนัธแ์ละกิจการพิเศษ                                                                     

รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่า 
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ                                                                     

หัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ 

สุขภาพและการกีฬา 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 25 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 16 

รวม 45 

*ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 
         
        ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 

ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
การปฏิบัติราชการ 2556 2557 2558 

คะแนนที่ได้ 3.9619 4.3123 4.4300 
คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 

  
  

               ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ.) 

ผลประเมิน ปีการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายใน 

2556 2557 2558 

คะแนนที่ได้ 4.48 3.67 4.54 
คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 

 

              ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. 
ผลการประเมินคุณภาพ

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

วงรอบท่ี 2 
(พ.ศ.2553) 

วงรอบท่ี 3 
(พ.ศ.2554) 

คะแนนที่ได้ 4.65 4.67 4.58 
คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 
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หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2559 

 
ระดับปริญญาตรี 
 

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

1. กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 42 48 33 25 28 - 176 
2. กศ.บ. การศึกษาพิเศษ - - - - - 1 1 
3. กศ.บ. คณิตศาสตร์ 70 80 72 43 45 1 311 
4. วท.บ. จิตวิทยา 82 51 18 25 - 5 181 
5. กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 57 65 41 53 38 5 259 
6. กศ.บ. ภาษาไทย 63 79 71 97 94 - 404 
7. กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 72 89 20 37 32 1 251 
8. กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 54 39 33 42 2 230 
9. กศ.บ. สังคมศึกษา 79 72 77 38 44 1 311 
10. วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 129 114 85 74 6 17 425 

รวมชั้นปี 654 652 456 425 329 33 2,549 
 
 
 
 
 

ระดับปริญญาโท 

 

สาขาวิชา จ านวนนิสิต 
ปี 1 ปี 2 ปีอ่ืน รวมสาขาวิชา 

1. กศ.ม. การบริหารการศึกษา 110 89 256 455 
2. กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 28 32 74 134 
3. กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 4 - 7 11 
4. กศ.ม. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 19 19 65 103 
5. กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - 18 18 
6. กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 17 11 57 85 
7. วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 6 11 11 28 
8. กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 8 13 26 
9. กศ.ม. การนิเทศการศึกษา - - - - 

รวมชั้นปี 189 170 501 860 
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ระดับปริญญาเอก 

 

สาขาวิชา จ านวนนิสิต 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปีอ่ืน รวมสาขาวิชา 

1. กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 15 12 10 31 68 
2. ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 6 2 3 21 32 
3. ปร.ด. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 7 3 2 14 26 
4. ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 9 7 6 25 47 
5. ปร.ด. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - 6 11 17 
6. ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 3 3 3 9 18 
7. กศ.ด.การนิเทศการศึกษา 4 8 8 - 20 

รวมชั้นปี 44 35 38 111 228 
รวมทั้งสิ้น 3,637 

* ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 

 

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 
งบประมาณ                 

รายจ่ายเงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 12,988,500 30,817,000 
1. งบบุคลากร 11,818,500 3,427,900 
   1.1 เงินเดือน  11,818,500 - 
   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว   - 3,427,900 
2. งบด าเนินงาน 1,170,000 9,028,000 
   2.1 ค่าตอบแทน - 5,479,400 
   2.2 ค่าใช้สอย - 2,331,500 
   2.3 ค่าวัสดุ 1,170,000 1,116,800 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 100,300 
3. งบลงทุน  2,662,300 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 2,312,300 
   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 350,000 
4. งบเงินอุดหนุน  13,798,800 
   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 11,270,300 
        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย - 10,570,300 
        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ - 700,000 
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รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 
งบประมาณ                 

รายจ่ายเงินรายได้ 

   4.2 การพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน - 2,528,500 
5. งบรายจ่ายอ่ืน  1,900,000 
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ - 300,000 
   5.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน - 1,400,000 
   5.3 รายจ่ายอื่นๆ - 200,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  3 

โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2560 
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สรุปและเปรียบเทียบโครงการ ปีงบประมาณ 2559 และโครงการ ปีงบประมาณ 2560                            
ของภาควิชาและฝ่ายงาน  

 
  ที่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน จ านวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

2559 2560 2559 2560 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   12 11 201,610 132,500 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  9 11 147,240 51,000 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  3 2 143,990 70,000 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   6 1 78,950 28,000 
6 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  22 12 963,440    94,000 
7 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  23 23 130,640 91,000 
8 งานบริหารและแผน 8 6 821,000 440,000 
9 งานวิจัย 5 2 641,500 500,000 
10 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 3 5 365,000 710,000 
11 งานบัณฑิตศึกษา 1 - 20,000 - 
11 งานพัฒนานิสิต 11 10 230,000 250,000 
12 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 8 9 79,250 80,000 
13 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  13 12 267,904 312,000 
14 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 7 1 522,500 50,000 
15 ศูนย์กิจการต่างประเทศ 5 - 740,000 - 

รวมทั้งสิ้น 136 105 5,353,024 2,808 ,500 
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สรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยแยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ที ่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน ยุทธฯ 
1 

ยุทธฯ 
2 

ยุทธฯ 
3 

ยุทธฯ 
4 

ยุทธฯ 
5 

ยุทธฯ 
6 

ยุทธฯ 
7 

รวม 

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   10 1 - - - - - 11 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 11 - - - - - - 11 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  1 - - - 1 - - 2 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   - 1 - - - - - 1 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  11 - 1 - - - - 12 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  20 - 2 1 - - - 23 
7 งานบริหารและแผน - - - - 5 1 - 6 

8 งานวิจัย - 2 - - - - - 2 
9 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 4 - - - - 1 - 5 
10 งานพัฒนานิสิต 10 - - - - - - 10 
11 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 1 - - 5 2 - 1 9 
12 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  11 - - 1 - - - 12 
13 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรม           

ทางการศึกษา 
- - 1 - - - - 1 

 รวมทั้งสิ้น 79 4 4 7 8 2 1 105 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริม
วิชาการและกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
(MOU)  

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน     
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบนัต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่1,2,5 ตลุาคม 2559  
– กันยายน 

2560 

8,250 1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
และมีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน                
2. ได้มีเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบนัต่างประเทศ 

อ.วรรณพร  
ส าราญพฒัน์                 
เบรดี      
อ.ดร.อาภรณ์    
โพธิ์ภา                  
และภาควิชา 

2 กิจกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาความเปน็เลิศ
ทางวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการ
กีฬา 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
นิสิตภาควชิาฯ       
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการดา้นการออก
ก าลังกายและการกีฬา แก่บุคลากร นิสิต 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที ่2,3,5     ตุลาคม 2559 -
กุมภาพันธ์

2560 

6,500 1. ได้พฒันาศักยภาพใน
การแข่งขันของภาควิชาฯ        
คณะศึกษาศาสตร์              
และมหาวิทยาลัย                    
2. ได้มีหน่วยวิจัยและ
ผลงานวิจัยที่มีเอกลักษณ์
และแตกต่างจากสถาบัน
อ่ืน 

อ.ปิยเชษฐ์                  
ตะสิงห์ 
อ.วรรณพร  
ส าราญพฒัน์                   
เบรดี                      
และภาควิชา 

3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า 
ชาววิทย์ฯ กีฬา 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทัง้ด้านวิชาการ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ระหว่าง
คณาจารย ์นิสิตที่ยงัศึกษาอยู่และศิษย์เก่าที่
ส าเร็จการศึกษา  
2. เพื่อส ารวจอัตราการมีงานท าและศึกษา
ต่อของบัณฑิต  
3. เพื่อจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าและสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที ่1,5   ธันวาคม 2559 3,750 1. ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์
อันดีกับภาควิชาฯ เพิ่ม
มากข้ึน             
2. ได้จัดตัง้ชมรมศิษย์เก่า             
3. ทราบข้อมูลอัตราการมี
งานท าและศึกษาต่อของ
บัณฑิต 

อ.ดร.ธนารัตน์    
ศรีผ่องงาม             
อ.ปิยเชษฐ์                  
ตะสิงห์ 
และภาควิชา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาฯ และศิษย์
เก่า 

4 กิจกรรมเครือข่าย  
วิทย์ฯ กีฬาสัมพันธ ์

1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที ่1,6     กุมภาพันธ์ 
2560 

6,250 1. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขัน
ของมหาวิทยาลัย 

อ.อนุรักษ์ปภพ           
มีตน 
และภาควิชา 

5 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและศึกษาดูงาน
ก่อนฝึกงาน 

1. เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพรอ้มด้าน
ความรู้และบุคลิกภาพก่อนการฝึกงาน     
2. เพื่อให้ศิษย์เก่าหรือบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการออกก าลังกายได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้นิสิต
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาได้ตระหนัก
ก่อนการฝึกงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1    กรกฎาคม – 
กันยายน 2560 

 

4,250 1. นิสิตได้เตรียมความ
พร้อมด้านความรู้และ
บุคลิกภาพก่อนการฝึกงาน                              
2. ศิษย์เก่าหรือบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการออก
ก าลังกายได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ให้นิสิต
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ
กีฬาได้ตระหนักก่อนการ
ฝึกงาน 

อ.ดร.อาภรณ์         
โพธิ์ภา                 
และภาควิชา 

6 กิจกรรมสานสัมพันธ์
น้อง พี่ และอบรม
พัฒนาจิต วิทย์ฯกีฬา  

1. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้องเกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ                            
2. เพื่อให้นิสิตเกิดความรัก ความสามัคคี
และภาคภูมิใจในวิชาชพีวิทยาศาสตร์การ
กีฬา       
3. เพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงามให้สืบเนื่อง
ต่อกันไป 

ยุทธศาสตร์ที ่1     สิงหาคม – 
กันยายน 2560 

 
 

1,250 1. นิสิตได้สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง                     
2. เพื่อให้นิสิตเกิดความรัก 
ความสามัคคีและ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา                
3. เกิดประเพณีอันดีงาม
ให้สืบเนื่องต่อกันไป  

อ.อนุรักษ์ปภพ           
มีตน 
และภาควิชา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา 
บูชาอาจารย์ใหญ่ และ
กีฬาสีภาควชิาฯ 

1. เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณท์ั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ                
2. เพื่อปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคี 
และความสัมพันธ์อันดงีาม ระหว่างอาจารย์
และนิสติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาทุกชั้นป ี                   
3. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดี บุคลิกภาพที่
เหมาะสม และสรา้งแรงจูงใจต่อสาขาวชิา    
4. เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมและดีงามใน
สาขาวชิาชีพแก่นิสิต 

ยุทธศาสตร์ที ่1    กันยายน 2560 6,250 1. ได้พัฒนานิสิตให้เป็น
พลเมืองดีของสังคม  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของนิสิตมหาวิทยาลัย                 
2. ไดน้ิสิตที่มีจริยธรรม  
คุณธรรมที่ดี  และ
แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  
(University  Social   
Responsibility)     
3. ได้อนุรักษ ์ ฟื้นฟ ู 
เผยแพร ่ ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  และผสมผสาน
วัฒนธรรมในระดบัชาต ิ
สู่สากล 

อ.อนุรักษ์ปภพ           
มีตน 
อ.วรรณพร  
ส าราญพฒัน์                   
เบรดี                       
และภาควิชา 

8 กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายการวิจัย
ระดับชาติและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดบั
บัณฑิต 

1. เพื่อให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา และ
คณาจารย์ได้พัฒนาดา้นการวิจยัร่วมกับ
มหาวิทยาลยัเครือข่ายทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ                                                      
2. เพื่อให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาและ
คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้าน
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และภาษากับ
มหาวิทยาลยัเครือข่าย ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่1,2    พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2559 

 

8,250 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และคณาจารย์ได้พฒันา
ด้านการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลยัเครือข่ายทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ                    
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และคณาจารย์ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งดา้น

อ.ดร.ชัยรัตน์           
ชูสกุล 
และภาควิชา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 
และภาษากับมหาวิทยาลยั
เครือข่าย ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

9 กิจกรรมสัมมนา
น าเสนอหัวข้อและ
ปฏิบัติการการวิจัย
ของบุคลากรและนสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬา ไดน้ าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์              
2. เพื่อให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬา ไดป้ระสบการณ์ทางวิชาการในการรับ
ฟังและน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์                     
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาล
ใจในการเตรียมความพร้อมในการจัดท า
วิทยานพินธ์                
4. เพื่อให้คณาจารย์และนสิิตไดร้่วม
อภิปรายและแลกเปลีย่นเรียนรูท้ี่เป็น
ประโยชน์ต่อการน าเสนอหัวข้อวิทยานพินธ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1,2     
 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2560 

 

8,250 1. ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ในรายวิชา                            
2. นิสิตระดับบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
น าเสนองานดา้นวิชาการ                                       
3. คณาจารย์และนิสิตมี
ความรัก ความสามัคคี 
และกระตือรือร้น ต่อ
การศึกษาและการพฒันา
งานในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

10 กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ้ (KM) 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือประกัน
คุณภาพหลักสูตร                        
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการขอเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1,5     มกราคม – 
เมษายน 2560 

 

1,000 ได้ผลการจัดการเรียนรู้ 
KM เพื่อเข้าประกวดใน
ระดับคณะ 

อ.ดร.ธนารัตน์         
ศรีผ่องงาม 
และภาควิชา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11 ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. เพื่อให้อาจารย์นิเทศได้มีบทบาทใกลช้ิด
นิสิตในการให้ค าปรึกษา แนะน า และให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติการ 
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ            
ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 ตุลาคม 
2559 - 30 

กันยายน 2560 

78,500 1. เกิดการติดตามผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต 
2. นิเทศก์ และแนะน า 
การฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพของนิสิต 

อ.อนุรักษ์ปภพ          
มีตน 

รวมงบประมาณ   132,500   (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ  Home Room 

1.1  โครงการสาน
สัมพันธน์ิสิตสาขาวชิา
จิตวิทยา 

1. เพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีศิษย์เก่า และ
คณาจารย์ของภาควิชาจิตวทิยาการศึกษา
และการแนะแนวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางดา้นวชิาการ หลักสูตร และ
ประสบการณ์ในการใชช้ีวิตในมหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม  
2560 

2,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 

   1.2  โครงการ
พัฒนานิสติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

2. เพื่อพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฤศจิกายน 
2559 

2,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

อ.ดร.ภมรพรรณ์   
ยุระยาตร ์

2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยา 

    2.1  โครงการ
บริการวิชาการสัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาต ิ

1. เพื่อให้คณาจารย์และนสิิตไดบ้ริการ
วิชาการองค์ความรู้ทางดา้นสุขภาพจิตทั้ง
ด้านการสง่เสริมและการป้องกันกับนิสิต  
บุคลากร  และบุคคลทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 พฤศจิกายน 
2559 

2,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.ดร.ภมรพรรณ์   
ยุระยาตร ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

    2.2  โครงการศึกษา
ดูงานหนว่ยงาน
ทางดา้นจิตวทิยา 

1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบลักษณะการท างาน
ของหน่วยงานทางดา้นจติวิทยาจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงอัน 
จะน าไปสู่การท างานไดต้รงตามความ
ต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มกราคม 
2560 

4,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 

   2.3  โครงการอบรม 
การประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาส าหรับ
นิสิตสาขาวชิา
จิตวิทยา 

1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบหลักเกณฑ์ของการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา และเพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,5 
 

เมษายน 
2560 

1,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

อ.ชัยพร   
พงษ์พิสนัต์รัตน ์
 

   2.4  โครงการเชิง
ปฏิบัติการ : การให้
การปรึกษา 
 

1. เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน 
เทคนิค วิธีการ และแนวทางการให้การ
ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 
 

มีนาคม 
2560 

4,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

   2.5  โครงการเชิง
ปฏิบัติการ : การใช้
เครื่องมือทดสอบทาง
จิตวิทยา 

1. เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน 
เทคนิค วิธีการ และแนวทางการใช้
เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อเตรียม
ความพร้อม ก่อนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 มีนาคม 
2560 

4,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

อ.สุรเดช   
ประยูรศักดิ์ 

   2.6  โครงการ
สัมมนาวทิยานิพนธ์
ส าหรับนสิิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก ากับ
ติดตามการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 กุมภาพันธ ์
2560 

2,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 

3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
   3.1  โครงการ
สัมมนาหลงัการ       
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นิสิต  
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา 
จิตวิทยา ประจ าปี 
การศึกษา 2559 

1. เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางจติวิทยา และ
เพื่อให้ภาควิชาได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ในการฝึกปฏิบัตงิานในแต่ละหนว่ยงานเพื่อ
การวางแผนในการส่งนิสิตไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในรุ่นถัดไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 ตุลาคม 
2559 

3,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

อ.สุรเดช             
ประยูรศักดิ์ 

   3.2  โครงการ
สัมมนาเพื่อเตรียม 
ความพร้อมก่อนฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต สาขาวิชา

1. เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน 
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ รวมถึงภาระงาน
ต่างๆ ทีไ่ด้รับมอบหมายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 เมษายน 2560 7,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.ชัยพร   
พงษ์พิสนัต์รัตน ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

จิตวิทยา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

   3.3  โครงการนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต  
สาขาวชิาจิตวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา  
2560 

1. เพื่อให้นิสิตและอาจารย์พี่เลีย้งได้
ประสานงานกับอาจารยน์ิเทศเพื่อก ากับ
ติดตามภาระงาน ให้การปรึกษา ดูแล
ช่วยเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 พฤษภาคม - 
กันยายน 
2560 

20,000 1. จ านวนนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้รับ
การนิเทศจากอาจารย์
นิเทศอย่างน้อย 1 คร้ัง 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 

รวมงบประมาณ   51,000   (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการกลยุทธ์การ
พัฒนาหลักสูตรและ
การประกันคุณภาพ
ด้วยการจัดการความรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 19 
พฤศจิกายน 

2559    

6,000 อาจารย์ และบุคลากร
ภาควิชาหลักสตูรและการ
สอน และ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรของภาควิชาฯ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
จ านวน  30  คน 

ภาควิชาหลักสตูร
และการสอน 

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

1. เพื่อให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน ได้รับระสบการณ์ตรงในการปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้นิสิตภาควิชาหลักสูตรและการ
สอนมีความสมัครสมานสามัคค ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4 ตุลาคม 2559 
– สิงหาคม 

2560 

42,620 1. เพื่อให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาควชิา
หลักสูตรและการสอน 
ได้รับประสบการณ์ตรงใน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอน 
2. เพื่อให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาควชิา
หลักสูตรและการสอน               
มีความสมัครสมาน 
สามัคค ี

ภาควิชาหลักสตูร
และการสอน 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 สนับสนนุโครงการที่
จัดโดยศูนยฝ์ึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ 

เพื่อพัฒนานสิิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฤศจิกายน 
2559 – 

มีนาคม 2560 

21,380 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

น.ส.นิโรบล  
จันทะกล 

รวมงบประมาณ   70,000   (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการวัดผล 
ประเมินผล และวิจัย
สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยัใน
การศึกษา 
2. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสบการณ์
แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการวิจัย
วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
4. เพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพด้านการวิจัยอย่าง
มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2,3,4 1 - 3 
กุมภาพันธ์ 

2560 

28,000 1. คณาจารย์และนิสิต
สาขาวชิาวิจยัและ
ประเมินผลการศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความรู้ความ
เข้าใจทางการวัดผลและ
วิจัยการศึกษา 
2. เป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับนสิิต
นักศึกษาจากสถาบนัอ่ืน ๆ 
ทั่วประเทศ 

ผศ.ดร.อรนุช   
ศรีสะอาด 

รวมงบประมาณ   28,000   (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปรญิญาโท 
1 โครงการสัมมนาทาง

วิชาการ “การเตรียม
ความพร้อมนิสิตใหม่
และพัฒนาการวิจยั
ทางการบริหาร
การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฤษภาคม -  
สิงหาคม 2560 

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

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

2 โครงการการ
ประชุมสัมมนา 
“ก ากับติดตามการจัด
การศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี  2559” 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม 2559 
- มกราคม 

2560 

3,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

มหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การตั้งชื่อ
เร่ืองและการเขียน 
เค้าโครงการวิจัย และ
พัฒนาทางการบริหาร
การศึกษา รุ่น พ.29 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฤษภาคม -
กรกฎาคม 

2560 

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

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

4 โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ หลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
และหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ  
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตและ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิา 
การบริหารและพัฒนาการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
2. เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
3. เพื่อให้ระบบกลไกการด าเนนิการของ
หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
4. เพื่อให้คณาจารย์สามารถน าผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปปรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม 2559  
- เมษายน 

2560 

4,200 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
สาขาวชิาการ
บริหารและพัฒนา
การศึกษา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสรา้ง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการวิจัย
และพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา นิสิต
สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา รุ่น พ.28 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม 2559  
- มกราคม 

2560 

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

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

 ระดับปรญิญาเอก 
6 โครงการสัมมนาทาง

วิชาการ “ทิศทางและ
แนวโน้มของการวิจัย
ทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21”  
และการเขียนเค้า
โครงการวิจัย 

1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจทิศทางและแนวโน้ม
การวิจัยทางการบริหารและพฒันา
การศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
ก าหนดหัวข้อการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้นิสิตสามารถน าเสนอภาพรวมทาง
ความคิดในประเดน็ที่จะท าวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม 2559   
- มกราคม

2560  

15,000 1. จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

อ.ดร.โกวัฒน์ 
เทศบุตร               
และกรรมการ 
บริหารหลักสูตรฯ 

7 โครงการการประชุม 
สัมมนา “การวางแผน
จัดการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหาร

1. เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อระดมความคิดร่วมกันจัดท าประมวล
รายวิชาหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฤษภาคม -
สิงหาคม 2560 

15,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

อ.ดร.โกวัฒน์ 
เทศบุตร               
และกรรมการ 
บริหารหลักสูตรฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

และพัฒนาการศึกษา 
และการเตรียมความ
พร้อม กศ.ด. รุ่น 14” 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษาหลักสูตร 
4. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร
ฯ อันจะน าไปสูป่ระสิทธิภาพสงูสุดในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 

8 โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานพินธ์ของนสิิต 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม 2559 
- มกราคม 

2560 

5,200 1. จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. นิสิตได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นิสิตสถาบันอ่ืน 

อ.ดร.โกวัฒน์ 
เทศบุตร               
และกรรมการ 
บริหารหลักสูตรฯ 

 สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา 
9 โครงการการประชุม

วิชาการ เร่ือง นคร
แห่งการเรียนรู้ สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยนื (สพป.
มุกดาหาร) 

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้คณาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรวม 7 
คน และนสิิตปริญญาเอก สาขาวิชาการ
นิเทศการศึกษา ทั้ง 3 รุ่น รวม 20 คน 
เก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศสู่ความเป็นเลิศ 
การเขียนรายงาน การวิจัยและการเขียน
บทความวชิาการ ตีพิมพ์ลงในวารสารระดบั
นานาชาติ ทัง้ ISI และ Scopus 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,6 9 – 10 
พฤศจิกายน 

2559 

5,000 1. ผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ เร่ืองนครแห่งการ
เรียนรู ้สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน จ านวน 60 คน 
2. มีการสรุปผลการจัด
ประชุมวชิาการเปน็
เอกสารรูปเล่ม ตามหลัก
วิชาการ 

รศ.ดร.ฉลาด  
จันทรสมบตั ิ
และคณะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย เงื่อนไขความส าเร็จ
การเขียนการนิเทศการศึกษา งบประมาณ
สนับสนนุการวิจัย ปี พ.ศ. 2559 และการ
ตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารระดบัชาติและ
นานาชาต ิ
3. เพื่อเปิดส านักงานการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการนิเทศการศึกษา ส านักงาน
วารสารการนิเทศการศึกษา และเปิดหน่วย
คลินิกวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการจัดการเรียนรู้ 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมประชุม
วิชาการ 
4. นิสิตระดับปริญญาเอก 
สาขาวชิาการนิเทศ
การศึกษา ออกปฏิบัติการ
ภาคสนาม ตามแผนงาน
วางไว ้
5. นิสิตมีทักษะการเรียนรู้
ในรายวิชา 501 908 
สัมมนาคุณภาพการศึกษา
และการจัดการความรู ้
 

10 โครงการทวนสอบ
หลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การนิเทศการศึกษา 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
เรียนรู้ของนิสิตตาม Curiculum Mapping 
มคอ.2 , มคอ.3 , มคอ.5 และ มคอ. 7 
ระดับหลักสูตรการศึกษาดุษฎบีณัฑิต 
(กศ.ด.) สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสตูรและนิสิตมีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานให้ได้มาตราฐานทั้งใน
ส่วนของผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต 
และการบริหารจัดการหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 4 - 5 มกราคม 
2560 

5,000 ทวนสอบรายวิชาจ านวน 
5 รายวิชา คิดเปน็ร้อยละ 
80 ได้แก ่
1. 501 906 การ
พัฒนาการนิเทศสู่ความ
เป็นเลิศ 
2. 501 908 สัมมนา
คุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู้ 

รศ.ดร.ฉลาด  
จันทรสมบตั ิ
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. 501 907 การพัฒนา
ภาวะผูน้ าทางวชิาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพการ
นิเทศการศึกษา 
4. 501 902 การ
ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
สู่การพัฒนานวัตกรรมการ
นิเทศ 
5. 501 905 การวิจัยและ
พัฒนาทางการนิเทศ
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

11 โครงการประชุม 
สัมมนาทางวชิาการ
เร่ือง การตั้งโจทย์ 
ค าถามการวิจัย และ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
ของสาขาวิชาการ
นิเทศการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา 
ในการตั้งโจทยป์ัญหาการวิจยัและการ
ออกแบบการวิจัย การวิจัยและพัฒนา การ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิจยัปฏิบตักิารแบบมี
ส่วนร่วม ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรหรือหน่วยงานสนับสนนุทุนวิจัย 
2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ ใช้ในพื้นที่เปน็ฐานการวจิัยใน
ลักษณะชุดโครงการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,6,7 คร้ังที่ 1 
1 – 15 

มีนาคม 2560 
คร้ังที่ 2  
1 – 15 

มิถุนายน 2560 

5,000 1. นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 
1 – 3 เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและ
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 
80 

ผศ.ดร.กาญจน ์
เรืองมนตรี 
และคณะ 



34 
 

  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการหนึ่งหลักสูตร 
หนึ่งชุมชน “ผักหวาน
ป่ากับการเปน็ผูน้ าใน
ชุมชน” 

1. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตาม
ความต้องการของผู้น าในชุมชน 
2. เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสถาน
ประกอบการในการฝึกปฏบิัติจรงิของนิสิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชน 
วัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3,6 15 ตุลาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

600 สาขาวชิาการนิเทศ
การศึกษา ใช้หน่วยวิจัย
และพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนและการจัดการ
ความรู้ในการพัฒนางาน 
พัฒนาคน และพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

รศ.ดร.ฉลาด  
จันทรสมบตั ิ
และคณะ 

รวมงบประมาณ   94,000   (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปรญิญาตร ี
1 โครงการปฐมนิเทศ

นิสิตเทคโนฯ ระดับ
ปริญญาตรี 

เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาการจัดการ
เรียนการสอนแผนการเรียน การปฏิบัติ
ตัว วางตัว การใช้ชีวิตนิสิต และการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีเทคโนการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม 
2560 

1,500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาฯ เข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย 
80% 

อ.ชนยุตฏษ์            
ช้างเพชร 
 

2 โครงการสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่ากับศิษย์
ปัจจุบันระดับ
ปริญญาตรี เทคโนฯ 
ศึกษาศาสตร์  มมส.
สัมพันธ์ 

เพ่ือให้ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กันและสร้างเครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  
- กันยายน  

2560 

1,500 ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันร่วมงานอย่าง
น้อยจ านวน  50-100 
คน 

อ.ชนยุตฏษ์           
ช้างเพชร 
   

3 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ์น้องพ่ี
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้นิสิตเกิดความสามัคคีรุ่นน้อง-รุ่นพี่
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สิงหาคม -  
กันยายน  
2560 

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

ผศ.ก่อเกียรต ิ 
ขวัญสกุล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการนิสิต
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีจิตอาสา
พัฒนาชุมชน   

เพ่ือให้นิสิตมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ
เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตุลาคม 2559  
- กุมภาพันธ์  

2560 

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

อ.ชนยุตฏษ์          
ช้างเพชร 
 

5 โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ส าเร็จ
การศึกษา 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
บัณฑิตภาควิชาและสานสัมพันธ์รุ่นน้อง
รุ่นพ่ีและศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2560  

5,000 นิสิตทุกชั้นปีร่วม
โครงการอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 

6 โครงการสุดยอดนิสิต
เทคโนฯ (The Best’ 
Student ETC) 

เพ่ือค้นหานิสิตที่เป็นสุดยอดของการเป็น
ผู้ปฏิบัติตนดี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้
นิสิตพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่
นิสิตเทคโนฯรุ่นต่อๆไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2560 

1,000 นิสิตร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 80 % ของนิสิต 
ทุกชั้นปี 

อ.ดร.ธนดล          
ภูสีฤทธิ์   

7 โครงการกิจกรรม
พัฒนานิสิต เสริม
ทักษะความรู้บูรณา
การรายวิชา 

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม -
ธันวาคม  
2559 

 
 

1,000 
 
 
 

นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
โครงการละไม่ต่ ากว่า  
80 % 

ผศ.ก่อเกียรต ิ 
ขวัญสกุล 

8 โครงการให้
ค าปรึกษานิสิต 
(Home Room) 

เพ่ือให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  
- กันยายน  

2560 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

นิสิตร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 80 % ของนิสิต 
ทุกชั้นปี 

อ.ดร.ธนดล        
ภูสีฤทธิ์   
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
9 โครงการเปิดโลก

ทัศน์ทางเทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้รับความรู้
และได้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3,5 ตุลาคม 2559  
- กันยายน  

2560 

3,500 1. ได้รับความรู้ประสบ 
การณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ
ภาคเรียน 
2. คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาเข้าร่วม 
โครงการ 80 % 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  
ตั้งภักดี  
 
 

10 โครงการสัมมนานิสิต
บัณฑิตศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิต ศึกษาได้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์กับรุ่น
พ่ีและเพ่ือน   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  
- กันยายน  

2560 

1,500 คณาจารย์ในภาควิชา 
และนิสิต ระดับบัณฑิต 
ศึกษา ของภาควิชาเข้า
ร่วมโครงการ  80 % 

1. อ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
(ป.โท) 
2. ผศ.ดร.ฐาปนี              
สีเฉลียว 
3. อ.ดร.ธนดล              
ภูสีฤทธิ์ 
(ป.เอก) 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
บูรณาการรายวิชา  

เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  
- กันยายน  

2560 

3,500 จัดกิจกรรรมอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
โดยมีนิสิตระดบับัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 
2558-2559 เข้าร่วม
โครงการละไม่ต่ ากว่า 20 
คน 

อาจารย์ใน
ภาควิชาที่สอน
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 
3/2558,1/2559, 
2/2559 

12 โครงการโสตฯ -            
เทคโนฯ สัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษาและเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม 
2559 - 

กุมภาพันธ์  
2560 

2,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา
ปี 2558 เข้าร่วม
โครงการ  80 % 

อ.ดร.รัฐสาน์           
เลาหสุรโยธิน 
 

13 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาและสร้าง
สานสัมพันธ์ระหว่างน้องพ่ีเทคโนฯ และ
คณาจารย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม - 
กันยายน 
2560 

500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาสาขาวิชา
เทคโนฯ เข้าร่วม
โครงการ  80 % 

อ.ดร.เหมมิญช์ 
ธนปัทมีมณี 

14 โครงการฉลองดุษฎี
บัณฑิตและมหา 
บัณฑิตเทคโนฯ 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ภาควิชา
เทคโนฯ และสานสัมพันธ์น้องพ่ีระดับ
บัณฑิตศึกษาเทคโนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธันวาคม 
2559 - 
มกราคม  
2560 

500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสิตระดบั
บัณฑิต ศึกษาสาขาวิชา
เทคโนฯเข้าร่วมโครงการ  
80 % 

อ.ดร.ธนดล        
ภูสีฤทธิ์  
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าบัณฑิต         
เทคโนฯ ศึกษา 
ศาสตร์ มมส. 

เพ่ือให้ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กันและสร้างเครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,4 ตุลาคม 2559  
- กันยายน  

2560 

500 ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันร่วมงานอย่าง
น้อยจ านวน  50 คน 

อ.ดร.รัฐสาน์ 
เลาหสุรโยธิน 
 
 

16 โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
หลักสูตร 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,5 ตุลาคม 2559  
- กันยายน  

2560 

500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร เข้าร่วม
โครงการ  80 % 

อ.ดร.รัชนีวรรณ  
ตั้งภักดี 

17 โครงการทวนสอบ
การจัดการเรยีนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตรการ        
ศึกษามหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การประเมินผู้เรียน
และการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 
- กันยายน  

2560 

500 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร เข้าร่วม
โครงการ  80 % 

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ 
หกสุวรรณ 
อ.ดร.ธนดล         
ภูสีฤทธิ์ 
 

 งบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
18 โครงการเพ่ือสร้าง

เสริมประสบการณ์
วิชาชีพ 
   18.1 ศึกษาดูงาน
ก่อนออกฝึกประสบ  
การณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา 

 
 
 
เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณว์ิชาชีพ 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 

ตุลาคม 2559 
- กันยายน  

2560 
 

 
 
 

 
 
 

17,800 
 
 
 

นิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์
วิชาชีพนอกห้องเรียน
และจากประสบการณ์
จริง 
 
 

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

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

   18.2 ศึกษาดูงาน
ศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษาในรายวิชา 

   18.3 ฝึกประสบ 
การณ์วิชาการ
ถ่ายภาพ 
   18.4 โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตก่อน
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
   18.5 โครงการ
น าเสนอผลงานนิสิต
หลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (มหกรรมคน
ท าสื่อฯ) 

เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์เทคโนฯ 
 
 
เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์การถ่ายภาพ 
 
 
เพ่ือให้นิสิตได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการฝึกฯ การปฏิบัติตนระหว่าง
ฝึกฯ และการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ 
เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานและน าเสนอ
หน่วยงานที่ได้ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 

 
 

2,000 
 
 

4,000 
 
 

3,000 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ   
ตั้งภักดี 
 
อ.ดร.รัฐสาน์  
เลาหสุรโยธิน 
 
อ.ชนยุตฏษ์        
ช้างเพชร 
 
 
อ.ชนยุตฏษ์            
ช้างเพชร 
 

19 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
   19.1 ค่าเดินทาง 
ที่พัก เบี้ยเลี้ยงการ
นิเทศฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพและ
การฝึกสอน 

 
 
 
เพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลการ       
ฝึกประสบการณ์ของนิสิต 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
 
 

กุมภาพันธ์ - 
เมษายน 
2560 

 
 
 

25,000 
 
 
 
 

 
 
 
-  จ านวนนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ได้รับการนิเทศจาก
อาจารย์นิเทศอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

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

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

  -  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

 

20 สนับสนุนโครงการที่
จัดโดยศูนย์ฝึก
ประสบ การณ์
วิชาชีพ 

เพ่ือพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฤศจิกายน 
2559 - 

มีนาคม 2560
  

3,200 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

น.ส.นิโรบล 
จันทะกล 

รวมงบประมาณ   91,000  (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
งานบริหารและแผน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
1 โครงการวันศึกษา 

ศาสตร ์
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้เป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 16 กันยายน 
2560 

100,000 บุคลากรคณะศึกษา 
ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 

น.ส.ประภารัตน์    
เค้าสิม 

 งานบุคคล 
2 โครงการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร
สายวชิาการ คณะ
ศึกษาศาสตร ์

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 มกราคม 2560 120,000 บุคลากรสายวิชาการเข้า
ร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน ์
จุลสุวรรณ ์
2. น.ส.ปนัดดา   
พลเสนา 

3 โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนนุ คณะ
ศึกษาศาสตร ์

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมษายน 2560 80,000 บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน ์
จุลสุวรรณ ์
2. น.ส.ปนัดดา   
พลเสนา 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
4 โครงการ EDU MSU 

KM DAY 2017 
เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้
เบื้องต้น กระบวนการ และเจตคติที่ดีกับ
การจัดการความรู้สู่การปรบัใช้กบักลุ่มงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 คร้ังที่ 1
เมษายน 2560 

คร้ังที่ 2 
มิถุนายน 2560 

20,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจระดับมาก 

1. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. น.ส.นิตยา  
พันธะ 
3. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการพัฒนาองค์กร
และประกันคุณภาพ 

1. เพื่อให้บุคลากรและนิสติมีความรู้ความ
เข้าใจในการประกันคุณภาพในองค์กร 
2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบตัิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 คร้ังที่ 1 
สิงหาคม 2560 

คร้ังที่ 2 
กันยายน 2560 

20,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจระดับมาก 
 

1. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. น.ส.นิตยา  
พันธะ 
3. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 

6 โครงการทบทวนและ
พัฒนาแผนกลยุทธ์
คณะศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 - 2564 

1. เพื่อทบทวนแผนกลยทุธ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
2. เพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาคณะ             
ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 คร้ังที่ 1
พฤศจิกายน 

2559 
คร้ังที่ 2               

ธันวาคม 2559 
คร้ังที่ 3 

มกราคม 2560 

100,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจระดับมาก 

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

 รวมงบประมาณ   440,000   (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
งานวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสนบัสนนุ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ส าหรับคณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต
ระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์ 

1. เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมให้คณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา         
สารคาม ได้ใช้ความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน และผลิตสื่อทางการเรียนการสอน
เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนวชิาการและสังคมในวง
กว้าง 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร คณะศึกษา 
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนางานทีป่ฏิบัติ เพื่อน าไปสูก่ารขอ
ผลงานทางวชิาการต่อไป 
3. เพื่อให้การสนับสนนุทนุการวจิัยให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการวิจัยอันจะน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตุลาคม 2559 
– กันยายน 

2560 

300,000 1. คณาจารย์และบุคลากร
มีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของตนเองได้
มากยิ่งขึ้น 
2. คณาจารย์และบุคลากร
มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 
ซึ่งสามารถน ามาไปใช้ใน
การพัฒนางานตนเองได ้
3. คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สามารถเพิ่มพูนศักยภาพ
และความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และสามารถเป็น
เสาหลักหรือแหล่งอ้างอิง
ในด้านการเรียนการสอน 
และการปฏิบตัิงานได ้
4. บทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน์  
จุลสุวรรณ ์
2. นางรุ่งทิพย ์
สิงพร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการผลิตต ารา
และหนังสือวชิาการ 

1. เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมให้คณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ได้ใช้ความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเขียนต ารา 
หนังสือวิชาการ และผลิตสื่อทางการเรียน
การสอนเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการและ
สังคมในวงกว้าง 
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและค้นควา้
หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ามาเขียนต าราหรือ
หนังสือวิชาการที่เก่ียวกับการเรียนการสอน
และผลิตสื่อการสอนที่มี 
คุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อใชส้ าหรับ
ศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง หรือใช้
ประกอบการเรียนการสอนและการ 
ให้บริการฝึกอบรม 
3. เพื่อคัดเลือก ต ารา หนังสือวชิาการ และ
สื่อต่างๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน  และ
จัดท าโดยคณาจารย์  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เพื่อการจัดพิมพ์ 
เผยแพร ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 ตุลาคม 2559 -
กันยายน 2560 

200,000 ได้หนังสือต าราวิชาการ 1. ผศ.ดร.สุวัฒน์  
จุลสุวรรณ ์
2. นางรุ่งทิพย ์
สิงพร 

รวมงบประมาณ   500,000   (ห้าแสนบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ในการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,5  ตุลาคม 2559    
-  กรกฎาคม  

2560 

300,000 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีหลักสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 
1 ทุกหลักสูตร 
 

นางเพ็ญ  วังหน้า 

2 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ในการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,5 ตุลาคม 2559 
- กันยายน  

2560 

195,000 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีหลักสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 
1 ทุกหลักสูตร 

นางเพ็ญ  วังหน้า 

3 โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์หลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ในการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,5 ตุลาคม 2559 
- กันยายน  

2560 

95,000 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีหลักสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 
1 ทุกหลักสูตร 
 

นางเพ็ญ  วังหน้า 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการเพชรเสมา             
คณะศึกษาศาสตร์       
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี
การศึกษา 2560 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ความสนใจและตั้งใจจริงเข้าศึกษาใน
คณะศึกษาศาสตร์  ได้เข้าศึกษาในคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือขยายโอกาสในการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเท่า
เทียมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตุลาคม 2559 
– มกราคม 

2560 

90,000 เชิงปริมาณ             
มีนักเรียนมาสมัครเข้า
ร่วมโครงการ อย่างน้อย
สองเท่าของจ านวนรับ 
เชิงคุณภาพ       
ได้นักเรียนตามโครงการ
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

นางศุภรภัทร์  
กลมดวง 

5 โครงการพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์สูส่ากล  
โดยจะมีการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้
โครงการทั้งสิน้ 4 
กิจกรรม ได้แก่ 
1. การอบรมเตรียม
ความพร้อมนิสิตเพื่อ
เข้ารับการทดสอบ 
MSU English Exit-
Exam 
2. กิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบนั
ต่างประเทศ 

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณะศกึษาศาสตร์
สู่ความเป็นสากล    
2. เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์  
3. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ ให้
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ  
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเพิ่ม
โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวชิาการ
ร่วมกันสถาบนัในตา่งประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  1 ตุลาคม 
2559 - 30 

กันยายน 2560 

30,000 1) ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของคณะให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเปน็
คณะศึกษาศาสตร์ในระดับ
สากล 
2) นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
ได้พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาตา่งประเทศ  
3) ได้ประชาสัมพันธ์คณะ
ศึกษาศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับนานาชาติ  
4) ได้สร้างความสัมพนัธ์
อันดี และเพิ่มโอกาสใน
การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกันสถาบนัใน
ต่างประเทศ 

1. อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 
2. น.ส.เมลินดา   
ทวยภา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรม 
International 
Student Corner 
(ISC) 
4. การพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสาร 

รวมงบประมาณ   710,000   (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ : กรณีการเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศให้ขออนุมัติงบประมาณเป็นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสม 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
งานพัฒนานิสิต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 - 2559 

1. เพื่อแสดงความยินดีกับบณัฑติ 
มหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ทีส่ าเร็จการศึกษา 
2. เพื่อฝึกซ้อมบัณฑิต  มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตให้เกิดทักษะ มีความสามารถ
ปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร   
ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธันวาคม 2559 80,000 บัณฑิต  มหาบัณฑิต  และ
ดุษฎีบัณฑิตมทีักษะในการ
รับพระราชทานปริญญา
บัตร  สามารถปฏิบัติ          
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
และมีความมัน่ใจในการ
เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบตัรมากยิ่งขึ้น 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 

2 โครงการราตรีสีแสด 1. เพื่อจัดงานเลี้ยงแสดงความยนิดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎบีณัฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธันวาคม 2559 40,000 1.คณะศึกษาศาสตร์มี
กิจกรรมแสดงความยินดี
ให้กับบัณฑิต  มหาบัณฑิต  
และดุษฎีบัณฑิต 
2.เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ ์

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นิสิตเรียนครู สวดอิติ 
ปิโส 108 จบ เพื่อจิต
กุศล 

1. เพื่อให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมท าความดี ถวายเป็นพระ
ราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน เสด็จ
สวรรคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มกราคม 2560 8,000 1. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมท าความดีถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสิตเรียนครู 
3. เพื่อฝึกจริยธรรมการให้ทาน การรักษา
ศีลและการท าจิตให้สงบดว้ยการภาวนา  
4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดวฒันธรรมไทย
ให้แก่นิสิต 

อดุลยเดช ครบ 100 วัน 
เสด็จสวรรคต 
2. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนิสิตเรียน
ครู 
3. ฝึกจริยธรรมการให้ทาน 
การรักษาศีลและการท า
จิตให้สงบด้วยการภาวนา  
4. เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะศึกษา 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ในการ
อนุรักษ์และถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยให้แก่นิสิต 

4 โครงการอบรมประกัน
คุณภาพ เพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมส าหรับ
นิสิต 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1,5 ธันวาคม 2559 
– มกราคม

2560 
 

5,000 1. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
2. นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะเก่ียวกับการเขียน
โครงการ 
3. นิสิตได้ความรูเ้ก่ียวกับ
การสร้างแบบประเมินเพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรม
ส าหรับนสิิต 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดบัปริญญาตร ี

1. เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มีความรู้           
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
มั่นใจ  ภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิตใหม ่
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม 2560 45,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคณะ
ศึกษาศาสตร์  หลักสูตร  
การเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตร ี
2. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  มัน่ใจ  ภูมิใจ
ในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและก าลังใจ
ในการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 

6 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดบั ป.โท และ 
ป.เอก 

1. เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มีความรู้           
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
มั่นใจ  ภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิตใหม ่
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม 2560 24,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตร  การเรียนการ
สอนระดับปริญญาตร ี
2. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  มัน่ใจ  ภูมิใจ
ในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและก าลังใจ
ในการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ ์
2. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
3. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
4. น.ส.วาสินี  
ปรีจ ารัส 
5. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการพัฒนานสิิต 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาต ิ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มิถุนายน -
กรกฎาคม 

2560 

30,000 1. นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเปน็ผูน้ า 
2. นิสิตได้เข้าใจในบทบาท 
และหน้าที่ของตนเอง 
3. นิสิตได้รับการพัฒนา          
ตามมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาติ เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ปกครองและ
สังคม  

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 

8 โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะทางวชิาชีพครูอย่างเต็ม
ความสามารถ   
2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสิต
แสดงความสามารถที่เปน็เลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
3. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการสอนในโครงการกระดาน
ด าสัมพนัธ ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีนาคม – 
พฤษภาคม

2560 

8,000 1. ได้ส่งเสริมสนบัสนุนให้
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะทางวชิาชีพ
ครูอย่างเต็มความสามารถ   
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้นิสิตแสดงความ 
สามารถที่เปน็เลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
3. ได้ตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการสอนใน

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการกระดานด า
สัมพันธ ์

9 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธน์ิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา คร้ังที่  
3 

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย
ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม – 
กันยายน 2560 

10,000 1. เกิดกิจกรรมด้านการ
ออกก าลังกายให้นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหา 
วิทยาลัยมหาสารคาม 

1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ ์
2. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
3. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
4. น.ส.วาสินี            
ปรีจ ารัส 
5. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 

10 โครงการบริจาคโลหิต  
ท าความดีถวาย
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

1. เพื่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการ
บริจาคโลหิตท าความดีเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในการเสียสละการ
ให้เพื่อผู้อื่น 
3. เพื่อลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต ให้
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีนาคม - 
เมษายน 2560 

- 1. ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มีส่วนร่วม
ในการบริจาคโลหิตท า
ความดีเพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พรรษา 
2. เกิดจิตส านึกในการ
เสียสละการให้เพื่อผู้อื่น 

น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. ลดภาวการณ์ขาดแคลน
โลหิต ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

รวมงบประมาณ   250,000   (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ ์
1 โครงการสรรหาศิษย์

เก่าดีเด่น คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคามประจ าปี 
2560 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สิงหาคม -
กันยายน 2560 

10,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.ธนดล         
ภูสีฤทธิ์ 
2. นายนิยม       
โพธิ์ทอง 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2 โครงการบุญกฐิน 

ประจ าปี 2559 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4  ตุลาคม 2559 5,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.ธนดล         
ภูสีฤทธิ์ 
2. นายนิยม       
โพธิ์ทอง 

3 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมส่งท้ายปีเก่า 
2559 ต้อนรับปีใหม่ 
2560  

เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4 ธันวาคม 2559 10,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.ธนดล         
ภูสีฤทธิ์ 
2. นายนิยม       
โพธิ์ทอง 

4 โครงการเทศน์
มหาชาติ ประจ าปี 
2560 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 

เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4 มีนาคม 2560 5,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.ธนดล         
ภูสีฤทธิ์ 
2. นายนิยม       
โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2560 

เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4 เมษายน 2560 10,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.ธนดล         
ภูสีฤทธิ์ 
2. นายนิยม       
โพธิ์ทอง 

6 โครงการหนึ่งคณะ 
หนึ่งศิลปวฒันธรรม 

เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4 ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2560 

ใช้
งบประมาณ
มหาวิทยาลยั 

ตามเกณฑ์ของ มมส. 
 

(บุคลากรผูไ้ด้รับ
อนุมัติโครงการ) 

 ด้านกิจการพิเศษ 
7 โครงการแข่งขันกีฬา

บุคลากรสัมพนัธ์ 
ประจ าปี 2559  

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรและสร้างความสมัครสมานสามัคคี 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ธันวาคม 2559 20,000 บุคลากรคณะเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.ธนดล         
ภูสีฤทธิ์ 
2. นายนิยม       
โพธิ์ทอง 

8 โครงการศึกษาศาสตร์
สีเขียว 

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ยุทธศาสตร์ที่ 7 พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2559 

10,000 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
โดยติดอัน 1 ใน 5 

นายสงวนศักดิ์  
พรรณะ 

9 โครงการจัดอบรม 
Google App for 
Education 

1. เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมจัดการ
เอกสารแบบออนไลน์ เช่น word, Excel 
หรือ Power point ผ่าน Google App 
For Education ได ้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการใช้งาน Google App For 
Education 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กรกฎาคม 
2560 

10,000 เชิงปริมาณ     
ผู้เข้ารับการอบรมเป็น
บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน  35  คน 
เชิงคุณภาพ   
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติใน
หน้าที่และจัดการเรียนการ

นายอมรศิลป์         
สระทองแมว 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

สอนของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

รวมงบประมาณ   80,000   (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบครูมืออาชีพ” 

เพื่อให้นิสิตเข้ารับการอบรมและฝึกฝน  
การออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

23 ธันวาคม
2559 

8,500 นิสิตชัน้ปทีี่ 4 1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 

2 โครงการปฏิบัติธรรม
ชี้น าชีวิต 

1. เพื่อพัฒนานิสิตครูให้ประพฤติปฏิบัติตน
ด้านศีล สมาธิ ปัญญา และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
2. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีความศรัทธา 
ในอาชีพคร ู
3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
4. เพื่อให้นิสิตน าประสบการณท์ี่ได้ 
ไปปรบัประยุกต์ใช้ในวิชาชพีครู และวิถีการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
5. เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

28 - 29 
มกราคม  
2560 

13,000 นิสิตมีสมาธิ เกิดจิตส านึก
ที่ดี และรู้จักวางแผนชีวิต  
การปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ได้ดียิ่งขึ้น 
ปี 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 

3 โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยง 

1. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจดัการและ
เตรียมการในการรับนิสิตเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 10 - 11 
มีนาคม 2560 

30,000 ผู้บริหารสถานศึกษา
รับทราบข้อมูลแล้วถือ
ปฏิบัติร่วมกันกับ
มหาวิทยาลยั ปี 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่
เลี้ยง สามารถตรวจสอบและสังเกตการ
ปฏิบัติงานของนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่
เลี้ยงเข้าใจและสามารถปฏิบตัิได้ตามเกณฑ์
ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพฒันาวชิาชีพ
ได้อย่างมีถูกต้อง 

 

4 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูให้กับนิสิต 
2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหนา้ที่ ขอบเขต
ภาระงาน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1 เมษายน 
2560 

15,000 นิสิตทราบถึงบทบาทการ
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครแูละแนวปฏิบัต ิ
ปี 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 

5 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู  ภาคเรียนที่ 
2/2559 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1 พฤศจิกายน 
2559 - 

19 กุมภาพันธ์ 
2560 

93,000 1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติการสอน 
2. อาจารย์นิเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตในดา้น
ต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบในสถานศึกษา 
4. นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศ ปี 5 

6 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูภาคเรียนที่ 
1/2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1 พฤษภาคม - 
28 กันยายน 

2560 

93,000 1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ใน
การปฏิบัติการสอน 
2. อาจารย์นิเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตในดา้น
ต่างๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3. อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบในสถานศึกษา 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศ ปี 5 

7 โครงการสัมมนากลาง
ป ี

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

16 กันยายน  
2560 

9,500 ด าเนินโครงการได้ตาม 
ก าหนดระยะเวลา 
ปี 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 
 

8 โครงการสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบ
วิชาชีพครูและ
ขอบคุณสถานศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่นความรู้ 
ปัญหาและประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการไป
ฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละสถานศึกษา 
ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

25 - 26 
กุมภาพันธ์ 

2560 

50,000 1. ด าเนินโครงการได้ตาม
ก าหนดระยะเวลา 
2. นิสิตได้รับประโยชน ์
อย่างเต็มที่ 
ปี 5 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

และปัจฉิมนิเทศนิสิต
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู   

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 

 งบประมาณภาควิชาหลักสูตรและการสอน , ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สนับสนุนการจัดโครงการแก่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9 โครงการการพัฒนา

บุคลิกภาพสู่ความเป็น
ครู การสร้าง 
แรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อม 
ที่ดี  และครูที่ด ี

1. เพื่อให้นิสิตเข้ารับการอบและพัฒนา
บุคลิกภาพตนเองเพื่อพร้อมส าหรับการเป็น
ครู 
2. เพื่อให้นิสิตเข้ารับการอบรม ค้นหาตัวตน 
และกระตุ้นแรงบนัดาลใจในการเป็นครูที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,7 
 

มกราคม  
2560 

12,860 นิสิตชัน้ปทีี่ 1 
นิสิตชัน้ปทีี่ 2 
นิสิตชัน้ปทีี่ 3 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกตและมีส่วนร่วม
ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
4. เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกต และบนัทึก
การจัดการเรียนรู้ของคุณครูโรงเรียนที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีในสาขาของตนเอง 

10 โครงการ “ธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผู้เรียน” 

เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกต  และบันทึก
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน ตาม
ระดับชัน้และสาขาของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

กุมภาพันธ์ -
มีนาคม 2560 

4,890 นิสิตชัน้ปทีี่ 2 1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 

11 โครงการ “เด็กมี
ปัญหา นสิิตครูอาสา
ช่วยเหลือ” 

เพื่อให้นิสิตสามารถจัดท าโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาตา่งๆ  
ตามสาขาของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

กุมภาพันธ์ -
มีนาคม 2560 

3,540 นิสิตชัน้ปทีี่ 3 1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 

12 โครงการ “การจัดการ
เรียนรู้ด้วยความรัก” 

เพื่อให้นิสิตจัดนิทรรศการ สะทอ้นผลการ
จัดการเรียนรู้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการออกไปจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2560 

3,270 นิสิตชัน้ปทีี่ 4 1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. น.ส.นิโรบล   
จันทะกล 

รวมงบประมาณศูนย์ฝึกประสบการณ์   312,000   (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รวมงบประมาณที่ภาควิชาให้การสนับสนุน   24,560  (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
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การจัดท าแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการคลินิกวิจัย 1. เพื่อให้ค าปรึกษาและชว่ยเหลือด้านการ
วิจัยกับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
นิสิตและผู้ทีส่นใจ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะดา้นวิจยัของนิสิต
ภาควิชาวจิัยและประเมินผลการศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ
การวิจัย และสามารถเชื่อมโยงสู่ระบบที่
เป็นแนวทางในการพัฒนาเปน็รายกรณี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

1 ตุลาคม 
2559   

- 30 กันยายน 
2560 

50,000 1. เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้ารับบริการ ครู 
อาจารย์ นิสติ บุคลากร
ทางการศึกษาและผูท้ี่
สนใจ 
2. เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจในการเข้า
รับบริการ 

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

รวมงบประมาณ   50,000   (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่ง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่  ๑๒๕๕ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏบิัติราชการคณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

---------------------------------------   
 เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปี  ๒๕๖๐                             

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙                                          
แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ และค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๐๖๕๐/๒๕๕๓               
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓ เร่ือง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายอ านาจปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีให้ คณบดี ผู้อ านวยการสถาบนั ผู้อ านวยการส านัก ผูอ้ านวยการศูนย์ จงึแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้                       
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏบิัติราชการคณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปี  ๒๕๖๐  ดังนี้  

 ๑.   คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์  ประธานกรรมการ 
              ๒.   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  รองประธานกรรมการ 
               ๓.   รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ  
              ๔.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ    
  ๕.   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  กรรมการ    
  ๖.   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
  ๗.   หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
              ๘.   เลขานุการภาควิชาทุกภาควชิา  กรรมการ 
               ๙.   หัวหน้างานทุกงาน  กรรมการ 
              ๑๐. นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวนิตยา   พันธะ  กรรมการและเลขานุการ 
              ๑๒.  นางสาวภัทราภรณ์   ชาวนคร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

   หน้าที่  จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องตามนโยบายและงบประมาณ                    
ของคณะฯ ที่ได้รับจัดสรร  ในปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
                                        สั่ง  ณ  วันที่  ๕  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
  

                                                                                 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์   จันทร์ศิริสิร) 

                               คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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ตารางการปฏิบัติงาน (Gantt  Chart)  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกฬีา              
1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) ต.ค. 59 – ก.ย. 60             
2 กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ต.ค. 59 – ก.พ. 60             
3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาววิทย์ฯ กีฬา ธ.ค. 59             
4 กิจกรรมเครือข่ายวิทย์ฯ กีฬาสัมพันธ์ ก.พ. 60             
5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน ก.ค. – ก.ย. 60             
6 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง พี่ และอบรมพัฒนาจิต วิทย์ฯกีฬา ส.ค. – ก.ย. 60             
7 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ และกีฬาสีภาควิชาฯ ก.ย. 60             
8 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิต พ.ย. – ธ.ค. 59             
9 กิจกรรมสัมมนาน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการการวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา พ.ค. – มิ.ย. 60             
10 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (KM) ม.ค. – เม.ย. 60             
11 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 59 – ก.ย. 60             
 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว              
 โครงการ  Home Room              

12 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา ส.ค. 60             
13 โครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ย. 59             
 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยา              

14 โครงการบริการวิชาการสัปดาห์สุขภาพจติแห่งชาติ พ.ย. 59             
15 โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานทางด้านจิตวิทยา ม.ค. 60             
16 โครงการอบรมการประกันคุณภาพทางการศึกษาส าหรับนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา เม.ย. 60             
17 โครงการเชิงปฏิบัติการ : การให้การปรึกษา มี.ค. 60             
18 โครงการเชิงปฏิบัติการ : การใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา มี.ค. 60             
19 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ก.พ. 60             
 โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชีพนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา              

20 โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณว์ิชาชีพแก่นิสิต  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาฯ ต.ค. 59             
21 โครงการสัมมนาเพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต สาขาวิชา เม.ย. 60             
22 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2560 พ.ค. - ก.ย. 60             
 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน                

23 โครงการกลยุทธ์การพัฒนาหลักสตูรและการประกันคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ฯ พ.ย. 59                
24 โครงการพัฒนานิสิตระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปริญญาเอก หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ ฯ ต.ค. 59 – ส.ค. 60             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศกึษา              
25 โครงการการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสมัพันธ์แห่งประเทศไทย ก.พ. 60             
 ภาควิชาการบริหารการศกึษา                
 ระดับปริญญาโท              

26 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่และพัฒนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาฯ” พ.ค. - ส.ค. 60             
27 โครงการการประชุมสัมมนา “ก ากับติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดษุฎีบัณฑิตฯ” ธ.ค. 59 - ม.ค. 60             
28 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตั้งช่ือเรื่องและการเขียน เค้าโครงการวิจัย และพัฒนาทางการบริหารการศึกษาฯ พ.ค. – ก.ค. 60             
29 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต และหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิตฯ ธ.ค. 59 - เม.ย. 60             
30 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเครื่องมือและการเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษาฯ ธ.ค. 59 - ม.ค. 60             
 ระดับปริญญาเอก              

31 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยทางการบริหารและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี 21” ฯ ธ.ค. 59 - ม.ค. 60             
32 โครงการการประชุม สัมมนา “การวางแผนจัดการศึกษาหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาฯ พ.ค. – ส.ค. 60             
33 โครงการตดิตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ธ.ค. 59 - ม.ค. 60             
 สาขาวิชาการนิเทศการศกึษา              

34 โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง นครแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (สพป.มุกดาหาร) พ.ย. 59             
35 โครงการทวนสอบหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา ม.ค. 60             
36 โครงการประชุม สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การตั้งโจทย์ ค าถามการวิจัย และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฯ มี.ค. , มิ.ย. 60             
37 โครงการหนึ่งหลักสตูร หน่ึงชุมชน “ผักหวานป่ากับการเป็นผู้น าในชุมชน” ต.ค. 59 – ก.ค. 60             
 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา              

38 โครงการปฐมนิเทศนิสิตเทคโนฯ ระดับปรญิญาตร ี ส.ค. 60             
39 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาตรี เทคโนฯ ศึกษาศาสตร์  มมส.สัมพันธ์ ต.ค. 59  - ก.ย. 60             
40 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีการศึกษาฯ ส.ค. - ก.ย. 60             
41 โครงการนิสิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน   ต.ค. 59 - ก.พ. 60             
42 โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพีส่ าเร็จการศึกษา ก.พ. - มี.ค. 60             
43 โครงการสุดยอดนิสติเทคโนฯ (The Best’ Student ETC) ก.พ. - มี.ค. 60             
44 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต เสริมทักษะความรู้บูรณาการรายวิชา ต.ค. – ธ.ค.  59             
45 โครงการให้ค าปรึกษานิสิต (Home Room) ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
 ระดับบัณฑิตศกึษา              

46 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
47 โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อพฒันาวิทยานิพนธ์ ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
48 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑติศึกษาบรูณาการรายวิชา ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
49 โครงการโสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์ ธ.ค. 59 - ก.พ. 60             
50 โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ส.ค. - ก.ย. 60             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

51 โครงการฉลองดุษฎีบัณฑิตและมหา บัณฑิตเทคโนฯ ธ.ค. 59 - ม.ค. 60             
52 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าบัณฑิตเทคโนฯ ศึกษา ศาสตร์ มมส. ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
53 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
54 โครงการทวนสอบการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของหลักสตูรการ  ศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตฯ ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
 งบฝกึประสบการณ์วิชาชีพ              
 โครงการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ              

55 ศึกษาดูงานก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
56 ศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาในรายวิชา ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
57 ฝึกประสบการณ์วิชาการถ่ายภาพ ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
58 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
59 โครงการน าเสนอผลงานนิสิตหลังฝกึประสบการณ์วิชาชีพ (มหกรรมคนท าสื่อฯ) ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
60 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก.พ. – เม.ย. 60             
 งานบริหารและแผน                

61 โครงการวันศึกษาศาสตร ์ ก.ย. 60             
62 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์ ม.ค. 60             
63 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร ์ เม.ย. 60             
64 โครงการ EDU MSU KM DAY 2017 เม.ย. , มิ.ย. 60             
65 โครงการพัฒนาองค์กรและประกันคุณภาพ ส.ค. - ก.ย. 60             
66 โครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ย. 59 – ม.ค. 60             
 งานวิจัย              

67 โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
68 โครงการผลติต าราและหนังสือวิชาการ ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์              

69 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสตูร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ค. 59 - ก.ค. 60             
70 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
71 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
72 โครงการเพชรเสมา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2560 ต.ค. 59 – ม.ค. 60             
73 โครงการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรส์ู่สากล ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
 งานพัฒนานิสิต                

74 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญา  ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559 ธ.ค. 59             
75 โครงการราตรีสีแสด ธ.ค. 59             
76 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตเรียนครู สวดอิติปิโส 108 จบ เพื่อจิตกศุล ม.ค. 60             
77 โครงการอบรมประกันคุณภาพ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับนิสิต ธ.ค. 59 - ม.ค. 60             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

78 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตร ี ส.ค. 60             
79 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ ป.โท และ ป.เอก ส.ค. 60             
80 โครงการพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มิ.ย. - ก.ค. 60             
81 โครงการการแข่งขันทักษะการสอน มี.ค. - พ.ค. 60             
82 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑติศึกษา ครั้งท่ี  3 ส.ค. - ก.ย. 60             
83 โครงการบริจาคโลหติท าความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี.ค. - เม.ย. 60             
 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ              

84 โครงการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจ าปี 2560 ส.ค. - ก.ย. 60             
85 โครงการบุญกฐิน ประจ าปี 2559 (ร่วมกับส่วนกลาง) ต.ค. 59             
86 โครงการสืบสานวัฒนธรรมส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 ธ.ค. 59             
87 โครงการเทศน์มหาชาติ ประจ าปี 2560 (ร่วมกับส่วนกลาง) มี.ค. 60             
88 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2560 เม.ย. 60             
89 โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ต.ค. 59 - ก.ย. 60             
90 โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ประจ าปี 2559 ธ.ค. 59             
91 โครงการศึกษาศาสตร์สีเขียว พ.ย. - ธ.ค. 59             
92 โครงการจัดอบรม Google App for Education ก.ค. 60             
 ศูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพ              

93 โครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ” ธ.ค. 59             
94 โครงการปฏิบัติธรรมช้ีน าชีวิต ม.ค. 60             
95 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง มี.ค. 60             
96 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เม.ย. 60             
97 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียนท่ี 2/2559 พ.ย. 59 - ก.พ. 60             
98 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1/2560 พ.ค. - ก.ย. 60             
99 โครงการสัมมนากลางปี ก.ย. 60             
100 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครูและขอบคุณสถานศึกษาฯ ก.พ. 60             

 งบประมาณภาควิชาหลักสูตรฯ และภาควิชาเทคโนฯ สนับสนุนการจัดโครงการแก่ศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              
101 โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นครู การสร้างแรงบันดาลใจ  สภาพแวดล้อมที่ดี  และครูที่ดี ม.ค. 60             
102 โครงการ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน” ก.พ. -  มี.ค. 60             
103 โครงการ “เด็กมีปัญหา นิสิตครูอาสาช่วยเหลือ” ก.พ. - มี.ค. 60             
104 โครงการ “การจัดการเรียนรู้ด้วยความรัก” ก.พ. - มี.ค. 60             

 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพรน่วัตกรรมทางการศกึษา              
105 โครงการคลินิกวิจัย ต.ค. 59 – ก.ย. 60               

 



70 
 

  

ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
ปี 2560 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการกีฬา   
1. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
และกิจกรรมภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
(MOU) 
2. กิจกรรมคืนสู่เหยา้           
ชาววิทย์ฯ กีฬา 
3. กิจกรรมเครือข่ายวิทย์ฯ 
กีฬาสัมพันธ ์
4. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและศึกษาดูงานก่อน
ฝึกงาน 
5. กิจกรรมสานสมัพันธ์น้อง 
พี่ และอบรมพัฒนาจติ  
วิทย์ฯ กีฬา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการกีฬา   
1. กิจกรรมศูนย์วิจยัและ
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
2. โครงการ การวัดผล 
ประเมินผล และวิจยั
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
งานวิจัย 
3. โครงการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ส าหรับคณาจารย์ 
บุคลากร และนสิิตระดับ
ปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา   
1. โครงการหนึ่ง
หลักสตูร หน่ึงชุมชน 
“ผักหวานป่ากับการเป็น
ผู้น าในชุมชน” 
ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
2. โครงการนิสติ
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
3. โครงการเปดิโลกทัศน์
ทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
1. โครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
และกจิการพิเศษ 
2. โครงการบุญกฐิน 
ประจ าปี 2559 
(ร่วมกับส่วนกลาง) 
3. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมส่งท้ายปเีก่า 
2559 ต้อนรับปีใหม่ 
2560 

ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน 
1. โครงการกลยุทธ์การ
พัฒนาหลักสตูรและการ
ประกันคณุภาพด้วยการ
จัดการความรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งานบริหารและแผน   
2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการ คณะศึกษา 
ศาสตร ์
3. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะศึกษา 
ศาสตร ์

งานบริหารและแผน   
1. โครงการวันศึกษา 
ศาสตร ์
งานวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์   
2. โครงการพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์สูส่ากล 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 
1. โครงการศึกษาศาสตร์ 
สีเขียว 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

6. กิจกรรมไหว้ครูกีฬา บูชา
อาจารย์ใหญ่ และกีฬาสี
ภาควิชาฯ 
7. กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายการวิจัยระดับชาติ
และพัฒนาศักยภาพนิสิต
ระดับบณัฑติ 
8. กิจกรรมสัมมนาน าเสนอ
หัวข้อและปฏิบตัิการการ
วิจัยของบุคลากรและนสิิต
ระดับบณัฑติศึกษา 
9. กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้  (KM) 
10. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
11. โครงการสานสัมพันธ์
นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา 
12. โครงการพัฒนานิสิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4. โครงการผลิตต าราและ
หนังสือวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ
และเผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษา   
4. โครงการคลินิกวิจัย 

4. โครงการเทศน์
มหาชาติ ประจ าปี 
2560 (ร่วมกับส่วน 
กลาง) 
5. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2560 
6. โครงการหนึ่งคณะ 
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   
7. โครงการปฏิบตัิธรรม
ช้ีน าชีวิต 

4. โครงการ EDU MSU 
KM DAY 2017 
5. โครงการพัฒนาองค์กร
และประกันคณุภาพ 
6. โครงการทบทวนและ
พัฒนาแผนกลยุทธ์คณะ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560 -
2564 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 
7. โครงการแข่งขันกีฬา
บุคลากรสัมพันธ์ ประจ าปี 
2559 
8. โครงการจัดอบรม 
Google App for 
Education 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

13. โครงการบริการวิชาการ
สัปดาหส์ุขภาพจติแห่งชาต ิ
14. โครงการศึกษาดูงาน
หน่วยงานทางด้านจิตวิทยา 
15. โครงการอบรม 
การประกันคณุภาพทาง
การศึกษาส าหรับนสิิต
สาขาวิชาจิตวิทยา 
16. โครงการเชิงปฏิบัติการ : 
การให้การปรึกษา 
17. โครงการเชิงปฏิบัติการ : 
การใช้เครื่องมือทดสอบทาง
จิตวิทยา 
18. โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์ส าหรับนสิิต 
ระดับบณัฑติศึกษา 
19. โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นิสิต  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จิตวิทยา ประจ าปี 
การศึกษา 2559 
20. โครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียม ความพร้อมก่อนฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิต สาขาวิชาจติวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
21. โครงการนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา  2560 
ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน  
22.  โครงการพัฒนานิสิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และ ปรญิญาเอก หน่วยงาน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(จ านวน 9 สาขาวิชา) 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 
23. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การเตรียมความ
พร้อมนิสิตใหม่และพัฒนา 
การวิจัยทางการบริหาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
24. โครงการการประชุม 
สัมมนา “ก ากับติดตามการ
จัดการศึกษาหลักสตูร
การศึกษาดุษฎีบณัฑติและ
หลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี  2559” 
25. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การตั้งช่ือเรื่อง
และการเขียนเค้าโครงการ 
วิจัย และพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา รุ่น พ.29 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

26. โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
หลักสตูรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสตูร
การศึกษามหาบณัฑติ  
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 
27. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้างเครื่องมือ
และการเขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา นิสติ
สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา รุ่น พ.28 
28. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “ทิศทางและ
แนวโน้มของการวิจัย
ทางการบริหารและพัฒนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21”  
และการเขียนเค้า
โครงการวิจัย 



76 
 

  

ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

29. โครงการการประชุม 
สัมมนา “การวางแผนจัด
การศึกษาหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา และการ
เตรียมความพร้อม กศ.ด. 
รุ่น 14” 
30. โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 
31. โครงการการประชุม
วิชาการ เรื่อง นครแห่งการ
เรียนรู้ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(สพป.มุกดาหาร) 
32. โครงการทวนสอบ
หลักสตูรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศ
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

33. โครงการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
การตั้งโจทย์ ค าถามการวิจยั 
และเคา้โครงวิทยานิพนธ์
ของสาขาวิชาการนิเทศ
การศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา   
34. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
เทคโนฯ ระดับปริญญาตร ี
35. โครงการสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจบุัน
ระดับปริญญาตรี เทคโนฯ 
ศึกษาศาสตร์  มมส.สมัพันธ์ 
36. โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ส าเรจ็
การศึกษา 
37. โครงการสดุยอดนสิิต
เทคโนฯ (The Best’ 
Student ETC) 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

38. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เสริมทักษะความรู้
บูรณาการรายวิชา 
39. โครงการให้ค าปรึกษา
นิสิต (Home Room) 
40. โครงการสัมมนานิสติ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
วิทยานิพนธ ์
41. โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาบูรณา
การรายวิชา 
42. โครงการโสตฯ -            
เทคโนฯ สมัพันธ์ 
43. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
บัณฑิตศึกษา 
44. โครงการฉลองดุษฎี
บัณฑิตและมหา บัณฑิตเทค
โนฯ 
45. โครงการสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าบัณฑิตเทคโนฯ 
ศึกษาศาสตร์ มมส. 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

46. โครงการการจดัการ
ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
47. โครงการทวนสอบการ
จัดการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธ์ิของหลักสตูรการ        
ศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
48. ศึกษาดูงานก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา 
49. ศึกษาดูงานศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาใน
รายวิชา 
50. ฝึกประสบการณ์
วิชาการถ่ายภาพ 
51. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
52. โครงการน าเสนอผลงาน
นิสิตหลังฝึกประสบการณ์
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

วิชาชีพ (มหกรรมคนท าสื่อ
ฯ) 
53. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
งานวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์   
54. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสตูร คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
55. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร คณะศึกษา 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
56. โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิหลักสูตร คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
57. โครงการเพชรเสมา             
คณะศึกษาศาสตร์       
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
งานพัฒนานิสิต   
58. โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปรญิญา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 – 
2559 
59. โครงการราตรสีีแสด 
60. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนิสติเรียน
ครู สวดอิตปิิโส 108 จบ 
เพื่อจิตกุศล 
61. โครงการอบรมประกัน
คุณภาพ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสติ 
62. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับปริญญาตร ี
63. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับ ป.โท และ ป.เอก 
64. โครงการพัฒนานิสิต 
คณะศึกษาศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรฐานคณุวุฒิ
แห่งชาติ 
65. โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 
66. โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์นิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 3 
67. โครงการบริจาคโลหิต  
ท าความดีถวายพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ   
68. โครงการสรรหาศิษย์เก่า
ดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
ประจ าปี 2560 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   
69. โครงการ “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบครู
มืออาชีพ” 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

70. โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
พี่เลี้ยง 
71. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
72. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
ภาคเรยีนที่ 2/2559 
73. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภาค
เรียนที่ 1/2560 
74. โครงการสัมมนากลางปี 
75. โครงการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพ
ครูและขอบคณุสถานศึกษา 
และปัจฉิมนเิทศนิสติ
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
76. โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความเป็นครู 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การสร้างแรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อมท่ีดี และครูที่
ด ี
77. โครงการ “ธรรมชาติ
การเรยีนรู้ของผู้เรียน” 
78. โครงการ “เด็กมีปญัหา 
นิสิตครูอาสาช่วยเหลือ” 
79. โครงการ “การจัดการ
เรียนรูด้้วยความรัก” 

รวม 79 4 4 7 8 2 1 
รวมท้ังสิ้น   105   โครงการ 
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คณะผู้จัดท า 

 

 
ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวทิย์  จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  จุลสุวรรณ ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  โฉมยา  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
 อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 อาจารย์ ดร.ธนดล  ภูสีฤทธิ์                     รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
 นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
 
สนับสนุนข้อมูล 
 หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
 เลขานุการภาควิชาทุกภาควิชา 
 หัวหน้างานทุกงาน 
 
 
ผู้จัดท า 
 นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวภัทราภรณ์  ชาวนคร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
อัดส าเนา 
 นายณัฐพงศ์ นามเทพ    พนักงานอัดส าเนา 
 


