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ส่วนที่  1 
ทิศทางการด าเนนินงานตามนยยบายปีงบประมาณ 2561 

 
แนวนยยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล    

 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย                    
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 1.  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่                
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 2.  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ                 
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 3.  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม              
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้                  
ทักษะการใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี              
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 5.  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 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 
 
แนวยน้มการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (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 าการทีส่อนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
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 : ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 

 วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล  
 

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

 พันธกิจ :  
 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 

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

 
         

 
 

http://www.sufficiencyeconomy.com/2006/02/3.html
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ส่วนที่  2  ข้อมลูทั่วไป 
ข้อมูลพื้นฐาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   
ปรัชญา  

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.) 
 

วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับใน 
ระดับนานาชาติ 
 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 1. ความเนป็นเนลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิต มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ 
ทักษะทางวิชาชีพ และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน (สกอ.) อยู่ในระดับดีมาก 

   2. เนป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
แลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงมีการท าความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันต่างประเทศ  

 
พันธกิจ 

   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ด าเนินการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและอนุรักษ์
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมองค์กร 
 EDU MSU 
 E – Ethical Mind  จิตแห่งจริยธรรม (มีจิตและพฤติกรรมในการท างานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
    แห่งวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์) 
 D – Dedication  การอุทิศตน (เสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนาคณะ และชุมชน) 
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 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) 
 
ยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

    เนป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

  เนป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัย
และบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร   
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   เนป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น               
และการพัฒนาประเทศ  

  

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

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ 
ตามหลักธรรมาภิบาล    
 เนป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 เนป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ 
ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล 

   เนป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนรวมทั้งส่งเสริมให้มีการท าความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่คณะสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  เนป้าประสงค์ที่ 7.1 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
  
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  

 

 
                                                   ยครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

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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ยครงสร้างการบริหาร 
 

  

 

 

     

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

   

 

   

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 

 

   จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 
จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เนชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

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

1 หลักสูตรและการสอน 3 2 1 16 5 2 1 - - 1 31 
2 การบริหารการศึกษา 2 1 2 - 5 - - 1 - - 11 
3 วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 2 2 1 3 - - - 1 1 10 
4 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 1 - 2 9 - - - - - - 12 
5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - 1 6 3 - - - 2 - 12 
6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - 1 - 6 2 - - - 1 1 11 
 รวม 6 6 8 38 18 2 1 1 4 3 87 

*ข้อมูล ณ วนัที่ 1 กันยายน 2560 

หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

สุขภาพและการกีฬา 

รองคณบดีฝ่ายศิษยเ์ก่า 

สมัพนัธแ์ละกิจการพิเศษ                                                                     

 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและแผน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ ์

 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 

หัวหน้าภาควิชาการ
บริหารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาวจิัย
และพัฒนาการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชา 
หลักสูตรและการสอน 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร                             
คณะศึกษาศาสตร์ 

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย 
พัฒนานิสิต                                                                        

รองคณบดีฝ่ายศิษย์เก่า 
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ                                                                     

หัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ 

สุขภาพและการกีฬา 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักงานเนลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 25 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 16 

รวม 45 

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 

 
        ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 

ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
การปฏิบัติราชการ 2557 2558 2559 

คะแนนที่ได้ 4.3123 4.4300 4.5974 
คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 

  
  

               ผลประเนมินการประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ.) 

ผลประเนมิน ปีการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายใน 

2557 2558 2559 

คะแนนทีไ่ด้ 3.67 4.54 4.47 
คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 

 

              ผลการประเนมินคุณภาพการศึกษา สมศ. 
ผลการประเนมินคุณภาพ

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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หลกัสูตรที่จัดการเนรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2560 

 

ระดับ/สาขาที่เนปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเนศษ ศูนย์อ่ืน 

1. ระดับปริญญาตรี     
1.1   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 193 - - 193 
1.2   กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 1 - - 1 
1.3   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 340 - - 340 
1.4   วท.บ. จิตวิทยา 184 27 - 211 
1.5   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 259 1 - 260 
1.6   กศ.บ. ภาษาไทย 360 - - 360 
1.7   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 257 - - 257 
1.8   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 229 - - 229 
1.9   กศ.บ. สังคมศึกษา 334 - - 334 
1.10 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 406 94 - 500 

รวม 2,563 122 - 2,685 
2. ระดับปริญญายท     
2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 1 221 103 325 
2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 25 106 - 131 
2.3  กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา 1 8 - 9 
2.4  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 6 48 19 73 
2.5  กศ.ม. จิตวิทยา 3 21 - 24 
2.6  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 6 66 - 72 
2.7  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 12 10 - 22 
2.8  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 28 - - 28 
2.9  กศ.ม. การนิเทศการศึกษา - - - - 

รวม 82 480 122 684 
3.ระดับปริญญาเนอก     
3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 67 - - 67 
3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 29 - - 29 
3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลการศึกษา 24 - - 24 
3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 35 - - 35 
3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 21 - - 21 
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ระดับ/สาขาที่เนปิดสอน 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ปกต ิ พิเนศษ ศูนย์อ่ืน 

3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 18 - - 18 
3.7  กศ.ด. การนิเทศการศึกษา 23 - - 23 

รวม 217   217 
       รวมทั้งสิ้น 3,586 

* ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 

 

งบประมาณรายจ่ายเนงินแผ่นดินและเนงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเนงินแผ่นดิน 
งบประมาณ                 

รายจ่ายเนงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 9,223,280 30,622,200 
1. งบบุคลากร 8,043,680 3,345,100 
   1.1 เงินเดือน  7,799,720 3,345,100 
   1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 243,960 - 
2. งบด าเนนินงาน 1,179,600 10,061,500 
   2.1 ค่าตอบแทน - 5,605,000 
   2.2 ค่าใช้สอย - 3,281,500 
   2.3 ค่าวัสดุ 1,179,600 1,065,000 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 110,000 
3. งบลงทุน  63,400 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 63,400 
   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
4. งบเนงินอุดหนุน  15,334,200 
   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 11,099,600 
        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย - 10,556,000 
        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ - 543,600 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน - 4,234,600 
5. งบรายจ่ายอ่ืน  1,818,000 
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ - 300,000 
   5.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน - 1,000,000 
   5.3 เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน  298,000 
   5.3 รายจ่ายอื่นๆ - 220,000 
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ส่วนที่  3 

ยครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2561 
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สรุปและเนปรียบเนทียบยครงการ ปีงบประมาณ 2560 และยครงการ ปีงบประมาณ 2561                            
ของภาควิชาและฝ่ายงาน  

 

  ที่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน จ านวนยครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
2560 2561 2560 2561 

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   11 11 132,500 196,700 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  11 12 51,000 137,000 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  2 1 70,000 79,000 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   1 4 28,000 36,200 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  12 8 94,000 159,000 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  23 13 91,000 79,000 
7 งานบริหารและแผน 6 7 440,000 440,000 
8 งานวิจัย 2 2 500,000 1,100,000 
9 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 5 5 710,000 495,000 
10 งานพัฒนานิสิต 10 12 250,000 255,000 
11 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 9 4 80,000 80,000 
12 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  12 12 312,000 327,600 
13 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 1 3 50,000 830,000 

รวมทั้งสิ้น 105 94 2,808 ,500 4,214,500 
 

หมายเนหตุ : งบประมาณประจ าปี 2561 ล าดับที่ 8 และ 13 รวมงบประมาณยครงการวิจัยและยครงการบริการ     
    วิชาการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดสรรคืนคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 75 
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สรุปยครงการที่ด าเนนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ยดยแยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ที ่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน ยุทธฯ 
1 

ยุทธฯ 
2 

ยุทธฯ 
3 

ยุทธฯ 
4 

ยุทธฯ 
5 

ยุทธฯ 
6 

ยุทธฯ 
7 

รวม 

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   11 - - - - - - 11 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 12 - - - - - - 12 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  1 - - - - - - 1 
4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   4 - - - - - - 4 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  8 - - - - - - 8 
6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  13 - - - - - - 13 
7 งานบริหารและแผน 1 - - - 5 1 - 7 

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

ทางการศึกษา 
- - 3 - - - - 3 

 รวมทั้งสิ้น 78 2 3 2 6 2 1 94 
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ยครงการภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริม
วิชาการและกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
(MOU) 

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ย. 61 
 

7,000 มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบัน
ต่างประเทศอย่างน้อยปี
ละ 2 คน 

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

2 กิจกรรมศูนย์วิจัย
และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกาย
และการกีฬา 

เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิตไดฝ้ึกปฏิบัติ    
ในการออกก าลังกายและการกฬีา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

 

5,000 นิสิตได้ฝึกการใช้เครื่อง
ออกก าลังกาย 

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

3 กิจกรรมคืนสู่เหย้า 
ชาววิทย์ฯ กีฬา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และผสมผสาน
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์และแสดงความยินดี
กับบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 60 
 

3,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.ธนารัตน์  
ศรีผ่องงาม 
2. อ.ปิยเชษฐ์  
ตะสิงห์ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและศึกษา           
ดูงานก่อนฝึกงาน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ย. 61 
 
 

3,000 นิสิตชั้นปีที่ 3 มีความ
พร้อมในการที่จะออก
ฝึกงาน 

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

5 กิจกรรมสานสัมพันธ์
น้องพ่ี และกีฬาสี
ภาควิชาฯ 

เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้องและคณาจารย์เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ย. 61 
 

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

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

6 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา 
บูชาอาจารย์ใหญ่  

1. เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตให้เปน็พลเมืองดี
ของสังคม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิต
มหาวิทยาลยั 
2. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. บูรณาการศิลปวฒันธรรมกับรายวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ย. 61 
 

5,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
2. อ.วรรณพร 
ส าราญพัฒน์            
เบรดี 
 

7 กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายการวิจัย

เพื่อให้พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนสิิตและคณาจารย์ ผลงาน
ที่มีเอกลักษณ์  แตกต่างจากสถาบันอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 ก.ย. 61 
 

8,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย

1. อ.ดร.ชัยรัตน์  
ชูสกุล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับชาติและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิต 

ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2.  อ.ดร.อาภรณ์
โพธิ์ภา 
 
 
 
 

8 กิจกรรมสัมมนา  
น าเสนอหัวข้อและ
ปฏิบัติการการวิจัย
ของบุคลากรและ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพ่ือน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการ  
การวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. อบรมพัฒนาผลิตงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2  พ.ค. 61 
 

7,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

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

9 กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (KM)   

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ใน
ภาควิชาในการปฏิบัติงานให้มีนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

 

1,000 ได้นวัตกรรมทาง
การศึกษา อย่างน้อย 1 
นวัตกรรม 

1. อ.ดร.ธนารัตน์  
ศรีผ่องงาม 
2. อ.ปิยเชษฐ์  
ตะสิงห์ 

10 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(งานภาคสนาม1/2) 

เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ม.ค. - ก.ค. 
61 
 

56,700 นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้ออกฝึกประสบการณ์ 

1. อ.อนุรักษ์ปภพ  
มีตน 
2. อ.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการเครือข่าย
วิทย์ฯ กีฬาสัมพันธ์  
(เจ้าภาพ) 

เป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬากับสถาบันที่มีการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. 61 
 

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

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

รวมงบประมาณ   196,700   (หนึ่งแสนเนก้าหมื่นหกพันเนจ็ดรอ้ยบาทถ้วน) 
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ยครงการภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสานสัมพนัธ์
นิสิตสาขาวชิา
จิตวิทยา 

1. เพื่อให้นิสิตทุกชั้นป ี
ศิษย์เก่า และคณาจารย์ของภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวชิาการ 
หลักสูตร และประสบการณ์ในการใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,4 
 

ส.ค. - ก.ย. 61 
 
 

3,500 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการ  หลักสูตรและ
ประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลยั 

อ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี 
 
 
 
 
 
 

2 โครงการพัฒนา 
นิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
 

1. เพื่อพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เม.ย. - พ.ค. 
61 
 

3,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติตาม

อ.ชัยพร   
พงษ์พิสนัต์รัตน ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3 โครงการบริการ
วิชาการ :  
การบูรณาการ            
องค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาสู่ชุมชน 

1. เพื่อให้คณาจารย์และนสิิตไดบ้ริการ
วิชาการองค์ความรู้ทางดา้นสุขภาพจิตทั้ง
ด้านการสง่เสริมและการป้องกันกับนิสิต 
บุคลากร  และบุคคลทั่วไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 ต.ค. – ธ.ค. 60 
 

3,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3. คณาจารย์และนิสิตได้
บริการวิชาการองค์ความรู้
ทางดา้นสุขภาพจิตทั้งด้าน
การส่งเสริมและการ
ป้องกันกับนสิิต  บุคลากร  
และบุคคลทัว่ไป 

อ.ชนิตา  รุ่งเรือง 

4 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงใน
หน่วยงานทางด้าน
จิตวิทยา 

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ระบบการท างานใน
หน่วยงานด้านจิตวิทยาและได้รบั
ประสบการณ์จากการศึกษาดงูาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส.ค. 61 6,600 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะ
วิชาชีพทางจิตวิทยา 

1. เพื่อให้นิสิตได้มีการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะทางดา้นจติวิทยา เชน่                  
การทดสอบทางจิตวิทยา การให้การปรึกษา  
และกฎหมายจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.พ. - เม.ย. 
61 
 

8,400 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3. นิสิตพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะวชิาชีพ 
ทางดา้นจิตวทิยามากข้ึน 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 

6 โครงการสัมมนา
วิทยานพินธ์และ           
การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการส าหรับนสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก ากับ
ติดตามการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 เม.ย. – พ.ค. 
61 
 

4,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ได้รับการก ากับตดิตาม
และไดน้ าเสนอความ
คืบหน้าในการท า
วิทยานพินธ ์
 

ผศ.ดร.รังสรรค์ 
โฉมยา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการการรับรอง
สถาบนัการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอน
สาขาจิตวทิยาคลินิก 

 
 
 
 
 

 
 

1. เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาจิตวิทยาผ่านการรับรอง
สถาบนัการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
สาขาจิตวทิยาคลินิก 
2. เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาจิตวิทยามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพจิตวิทยาคลนิิก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต.ค. 60 - เม.ย. 
61 
 
 
 
 
 

 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวชิา
จิตวิทยาผ่านการรับรอง
สถาบนัการศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนสาขา
จิตวิทยาคลนิิก 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวชิา
จิตวิทยามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยา
คลินิกและสามารถผลิต
บัณฑิตเพื่อไปประกอบ
อาชีพทางจิตวิทยาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อ.สุรเดช   
ประยูรศักดิ์ 
 

 ยครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา   
8 โครงการสัมมนาเพื่อ

เตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี   
สาขาวชิาจิตวิทยา   
ปีการศึกษา 2561 
 

1. เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ รวมถึงภาระงาน
ต่างๆ ทีไ่ด้รับในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. - เม.ย. 
61 
 
 
 
 
 
 

 

8,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
3. นิสิตเกิดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ  

อ.สุรเดช   
ประยูรศักดิ์ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

  
 

ขั้นตอนต่างๆ รวมถึง 
ภาระงานต่างๆ ที่ได้รับใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 
 
 

9 โครงการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต ภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว   
 

1. เพื่อให้นิสิตและอาจารย์พี่เลีย้งได้
ประสานงานกับอาจารยน์ิเทศเพื่อก ากับ
ติดตามภาระงาน  
ให้การปรึกษา ดูแลช่วยเหลือในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ม.ค. - ก.ย. 61 
 
 

47,300 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
3. นิสิตและอาจารย์พี่เลี้ยง
ได้ประสานงานกับอาจารย์
นิเทศเพื่อก ากับติดตาม
ภาระงาน ให้การปรึกษา 
ดูแล ช่วยเหลือในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.สุรเดช  ประยูร
ศักดิ์ 
ผศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา 

10 โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
จิตวิทยา ปีการศึกษา  
2560 
 

1. เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางจติวิทยา และ
เพื่อให้ภาควิชาได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ในการฝึกปฏิบัตงิานในแต่ละหนว่ยงานเพื่อ
การวางแผนในการส่งนิสิตไปฝึก
ประสบการณ ์
วิชาชีพในรุ่นถัดไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. - พ.ย. 60 
 
 
 

5,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

3. นิสิตได้รายงานผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางจิตวทิยาและเพื่อให้
ภาควิชาได้ทราบถึงปญัหา 
อุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติงาน 

11 โครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  
สาขาวชิาจิตวิทยา   
ปีการศึกษา 2560 
  

1. เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ รวมถึงภาระงาน
ต่างๆ ทีไ่ด้รับในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 60 - ม.ค. 
61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
3. นิสิตเกิดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ รวมถึงภาระ
งานตา่งๆ ทีไ่ด้รับในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ผศ.ดร.รังสรรค์  
โฉมยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  
สาขาวชิาจิตวิทยา   
ปีการศึกษา  2560 

- เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพทางจติวิทยา และ
เพื่อให้ภาควิชาได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ในการฝึกปฏิบัตงิานในแต่ละหนว่ยงานเพื่อ
การวางแผนในการส่งนิสิต 
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรุ่นถัดไป 

ยุทธศาสตร ์
ที่  1 

 
 
 
 

เม.ย. – พ.ค. 
61 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์   
ยุระยาตร ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

  
 

 

  
 

 

ดีขึ้นไป 
3. นิสิตได้รายงานผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางจิตวทิยาและเพื่อให้
ภาควิชาได้ทราบถึงปญัหา 
อุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติงาน 

รวมงบประมาณ   137,000   (หนึ่งแสนสามหมื่นเนจ็ดพันบาทถ้วน) 
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ยครงการภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
ปริญญาตรี             
ปริญญาโท                 
และปริญญาเอก  

1. เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชา
หลักสูตรและการสอน ได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชา
หลักสูตรและการสอนมีความสมัครสมาน
สามัคคี  
3. เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาโท               
และปริญญาเอก ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอนสามารถพัฒนาหัวข้อและ               
เค้าโครงงานวิจัยของตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 60 -        
ส.ค. 61 

 

79,000 
 

แบ่งเป็น 
1. ระดับ
ปริญญาตรี  
31,500 บาท 
(สนับสนุน
โครงการที่จดั
โดยศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ) 
2. ระดับ
ปริญญาโท 
สาขาหลักสูตร
และการสอน  
24,000 บาท 
3. ระดับ
ปริญญาโท 
สาขา              
การสอน
วิทยาศาสตร์         
และ
คณิตศาสตร ์
7,500 บาท 

1. เพื่อให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาควชิา
หลักสูตรและการสอน 
ได้รับประสบการณ์ตรงใน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู 
2. เพื่อให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาควชิา
หลักสูตรและการสอน มี
ความสมัครสมาน สามัคคี  
3. เพื่อให้นิสิตระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ภาควิชาหลักสตูรและการ
สอนสามารถพัฒนาหัวข้อ
วิจัยและเค้าโครงงานวิจัย
ของตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ  
 

อ.ปริญาดา   
ยะวงศา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. ระดับ
ปริญญาเอก 
16,000 

รวมงบประมาณ   79,000   (เนจ็ดหมื่นเนก้าพันบาทถ้วน) 
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ยครงการภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการวัดผล 
ประเมินผล และวิจัย
สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 
 

ก.พ. 61 7,500 เนชิงปริมาณ : อาจารย์ 
และนิสติภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาได้เข้า
ร่วมโครงการ 
เนชิงคุณภาพ :                     
เกิดประโยชน์ และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบนั ชุมชน
หรือสังคม รวมถึงได้รับ
การยกย่องระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
เนชิงเนวลา : การจัดเตรียม
โครงการ และการเข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. หัวหน้าภาควิชา 

2 โครงการสัมมนา 
เสนอหัวข้อ
วิทยานพินธน์ิสิต 
ภาควิชาวจิัยและ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเสนอหัวข้อเรื่องที่
น่าสนใจจะท าวิทยานพินธ์ 
2. เพื่อให้นิสิตได้รับฟังข้อคิดจากอาจารย์ 
ในภาควิชาและเพื่อนนิสิตเก่ียวกับ
วิธีด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
3. เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ทางดา้นการวิจัย ให้แก่นิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 
 

มิ.ย. 61 
 

13,700 เนชิงปริมาณ : อาจารย์ 
และนิสติภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาทั้ง 2 
สาขาได้เข้าร่วมโครงการ 
เนชิงคุณภาพ :                 
เกิดประโยชนต่อนิสิต       
และสร้างคุณคา่ต่อสถาบัน 
ชุมชนหรือสังคม รวมถึง

1. หัวหน้าภาควิชา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับการยกย่องระดับ
นานาชาติหรือนานาชาติ 
เนชิงเนวลา : การจัดเตรียม
โครงการ และการเข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 โครงการการจัด
กิจกรรมประมวล
ความรู้และประเมนิผล
การเรียนการสอน 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต 

1. เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนการเรียนที่ผา่นมา 
และน าเสนอความรู้ ประสบการณ์ ความ
คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 2/2559 
2. เพือ่ให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับอาจารย์  และเพื่อนนิสิต 
3. เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนรู้และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหัวข้อการท า
วิทยานพินธ์ของตนเองต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 21 - 23 ต.ค. 
60 

5,000 เนชิงปริมาณ : อาจารย์ 
และนิสติภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาทั้ง
ปริญญาเอกและปริญญา
โทเข้าร่วมโครงการ 
เนชิงคุณภาพ : มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการจัด
การศึกษา การวิจัย 
เนชิงเนวลา : การจัดเตรียม
โครงการ และการเข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

1. ประธาน
หลักสูตรสาขาวิจัย
และประเมินผล
การศึกษา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการ                    
"การสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนิสิตสู่ความ
เป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์"   

1. สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนิสิตสู่ความเปน็เลิศด้าน
คณิตศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 21 - 24 ธ.ค. 
60 

10,000 1. นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบงานตา่งๆ ของ
โรงเรียน และเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบตา่งๆ 
เพิ่มข้ึน 
2. นิสิตน าประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดต่อการ
เรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร ์
3. นิสิตได้เปิดโลกทัศน์
และสร้างทัศนคติที่ดตี่อ
การจัดการศึกษาแบบ 
ต่างๆ 
4. นิสิตได้สรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพื่อนในชั้นปีที่ 4 ของนิสิต
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

1. ประธาน
หลักสูตรสาขาวชิา
คณิตศาสตร ์

รวมงบประมาณ   36,200   (สามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการภาควิชาการบริหารการศึกษา  
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปรญิญายท 
1 โครงการสัมมนาทาง

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. - ส.ค. 61 12,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

2 โครงการการประชุม 
สัมมนา “ก ากับ
ติดตามการจัด
การศึกษา หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี 2560” 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 60 - 
- ม.ค. 61 

5,000 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/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การตั้งชื่อ
เร่ืองและการเขียน 
เค้าโครงการวิจัย และ
พัฒนาทางการบริหาร
การศึกษา รุ่น พ.30 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. - ก.ค. 61 12,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

4 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสรา้ง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการวิจัย
และพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา นิสิต
สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา รุ่น พ.29 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 60 -  
ม.ค. 61 

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

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

 ระดับปรญิญาเนอก 
5 โครงการสัมมนาทาง

วิชาการ “ทิศทางและ
แนวโน้มของการวิจัย
ทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  

1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจทิศทางและแนวโน้ม
การวิจัยทางการบริหารและพฒันา
การศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
ก าหนดหัวข้อการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 60 -           
ม.ค. 61 

12,500 1. จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

1. ผศ.ดร.สุวัฒน์ 
จุลสุวรรณ ์ และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรทางการ
บริหารและ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

และทางการนิเทศ
การศึกษา    
ในศตวรรษที่ 21”  
และการเขียนเค้า
โครงการวิจัย 

3. เพื่อให้นิสิตสามารถน าเสนอภาพรวมทาง
ความคิดในประเดน็ที่จะท าวิจัย 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ค. - ส.ค. 61 
 
 

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

1. ผศ.ดร.สุวัฒน์ 
จุลสุวรรณ ์ และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรทางการ
บริหารและ 
พัฒนาการศึกษา 
2. ผศ.ดร.ธรินธร  
นามวรรณ  และ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรการนิเทศ
การศึกษา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานพินธ์ของนสิิต 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คร้ังที่ 1 
ธ.ค. 60 - ม.ค. 

61 
คร้ังที่ 2 

ก.ค. - ส.ค. 61 
 

10,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. นิสิตได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นิสิตสถาบันอ่ืน 

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

8 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการบริหาร
การศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2560 หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ 
และหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาข่าวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ช่วงที่ 1 
ต.ค. – ธ.ค. 60 

ช่วงที่ 2 
ส.ค. – ก.ย. 61 

80,000 1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ใน
การปฏิบัติการสอน 
2. อาจารย์นิเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือนิสติในด้านต่างๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3. อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบในสถานศึกษา 

คณาจารย์ภาควชิา
การบริหาร
การศึกษา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. นิสิตท างานวิจัยในช้ัน
เรียน ได้อย่างมีคณุภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรืออาจารย ์

รวมงบประมาณ   159,000   (หนึ่งแสนห้าหมื่นเนก้าพันบาทถว้น) 
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ยครงการภาควิชาเนทคยนยลยีและสื่อสารการศึกษา   
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปรญิญาตร ี
1 โครงการปฐมนิเทศ

นิสิตเทคโนฯ            
ระดับปริญญาตร ี

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา                 
การจัดการเรียนการสอน แผนการเรียน 
การปฏิบัติตัว วางตัว การใช้ชีวตินิสิต และ
การสานสัมพันธน์้องพี่เทคโนการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส.ค. 61 
 
 

1,500 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และนิสติระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาเทคโนฯ เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย          
ร้อยละ 80 

อ.ชนยุตฏษ์           
ช้างเพชร 
 
 

2 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม           
สานสัมพันธน์้องพี่
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อให้นิสิตเกิดความสามัคคีรุ่นน้อง -             
รุ่นพี่เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส.ค. - ก.ย. 61 
 
 
 

4,000 นิสิตปทีี่ 1 - 3 เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 
80      

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 

3 โครงการนิสิต
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีจิตอาสา
พัฒนาชุมชน   

เพื่อให้นิสิตมีจิตอาสาพฒันาชุมชนและเป็น
การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 60 - ก.ย. 
61 
 
 

5,000 นิสิตปทีี่ 1 - 3 เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 
80          

อ.ชนยุตฏษ์              
ช้างเพชร 
 

4 โครงการกีฬาสัมพนัธ์
ศิษย์เก่าเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

เพื่อให้ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจบุันได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน
และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 60 - ก.ย. 
61 
 

1,500 ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบนั
ร่วมงานอย่างน้อยจ านวน  
50 - 100 คน 

อ.ชนยุตฏษ์           
ช้างเพชร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

กับกับศิษย์ปัจจบุัน 
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา   

 

5 โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพีส่ าเร็จ
การศึกษา 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
บัณฑิตภาควชิาและสานสัมพันธ์รุ่นน้องรุ่น
พี่และศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 60 
 

4,000 นิสิตทุกชัน้ปีร่วมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 80 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 

6 โครงการสุดยอดนิสติ
เทคโนฯ (The Best’ 
Student ETC) 

เพือ่ค้นหานิสิตที่เปน็สุดยอดของการเป็น         
ผู้ปฏิบัติตนดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
นิสิตพฒันาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่นิสิต
เทคโนฯ รุ่นต่อๆไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 60 
 
 
 

1,000 นิสิตร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของนิสิต 
ทุกชั้นป ี

อ.ดร.ธนดล        
ภูสีฤทธิ์ 

7 โครงการกิจกรรม
พัฒนานิสติ เสริม
ทักษะความรู้บูรณา
การรายวิชา 
   1. วิชาการถ่ายภาพ
เบื้องต้น 
   2. วิชากิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา  
   3. วิชาการ
ออกแบบระบบการ
เรียนการสอนเพื่อผลิต
สื่อการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนิสิต
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 60 
 
 

2,000 
 
 

นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
โครงการละไมต่่ ากว่า  
ร้อยละ 80 

1. อ.ดร.รัฐสาน์    
เลาหสุรโยธิน 
2. ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
3. อ.ชนยุตฏษ์  
ช้างเพชร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

    4. รายวิชาวิธี
วิทยาการสอน
คอมพิวเตอร์ 

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ความรู้และ
เขียนแผนการสอน 

เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองการวิเคราะห์ความรู้
และเขียนแผนการสอนแก่คณาจารย์และ
นิสิตในรูปแบบการอบรมเชิงปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 60 
 
 

1,000 นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
โครงการละไมต่่ ากว่า  
ร้อยละ 80 

อ.ชนยุตฏษ์           
ช้างเพชร 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
9 โครงการเปิดโลกทัศน์

ทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เพื่อให้นิสิตและคณาจารยไ์ด้รับความรู้และ
ได้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 60 -      
ก.ย. 61 

 
 

4,000 ได้รับความรูป้ระสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยั อย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาคคณาจารย์
ในภาควิชา และนิสิต
สาขาวชิาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80 

1. รศ.ดร.เผชิญ  
กิจระการ   
2. ผศ.ดร.              
รัชนีวรรณ                
ตั้งภักดี  
3. อ.ดร.รัฐสาน์ 
เสาหสุรโยธิน 
 

10 โครงการสัมมนานิสติ
บัณฑิตศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิทยานิพนธ ์

เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑติ ศึกษาได้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์กับรุน่พี่และ
เพื่อน   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 60 -      
ก.ย. 61 

 
 
 

3,000 คณาจารย์ในภาควิชา      
และนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควชิา 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80 

1. รศ.ดร.ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ 
2. อ.ดร.มานิตย์  
อาษานอก 
3. ผศ.ดร.ฐาปนี             
สีเฉลียว 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการพัฒนานสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
บูรณาการรายวชิา  

เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนิสิต
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 60 -      
ก.ย. 61 

 
 

2,000 จัดกิจกรรรมอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
โดยมีนิสติระดับบัณฑิต 
เข้าร่วมโครงการละไม่ต่ า
กว่า 20 คน 

คณาจารย์ภาควชิา
เทคโนฯ 

12 โครงการโสตฯ -            
เทคโนฯ สัมพนัธ ์

เพื่อสร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษาและเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 60 - ก.พ. 
61 
 
 

1,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2558 
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 

1. อ.ดร.รัฐสาน์ 
เสาหสุรโยธิน 
2. ผศ.ดร.              
รัชนีวรรณ                
ตั้งภักดี  

 งบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
13 โครงการนิเทศนิสิต 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

เพื่อก ากับติดตามและประเมินผลการ       
ฝึกประสบการณ์ของนิสิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส.ค. - ก.ย. 61 45,800 
 
 
 
 
 

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

คณาจารย์ภาควชิา
เทคโนฯ 

14 สนับสนนุโครงการที่
จัดโดยศูนยฝ์ึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ 

เพื่อพัฒนานสิิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 60 -   
เม.ย. 61 

3,200 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

น.ส.นิโรบล 
จันทะกล 

 รวมงบประมาณ   79,000   (เนจ็ดหมื่นเนก้าพันบาทถ้วน) 
 
 



41 
 

 

ยครงการฝ่ายงานบริหารและแผน   
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 หัวหน้าส านักงานเนลขานุการ 
1 โครงการวันศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 16 ก.ย. 61 150,000 คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสติ ได้เข้าร่วมชม 
และแสดงผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1. หัวหน้า            
ส านักงานเลขานุการ 

 งานบุคคล 
2 โครงการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร
สายวชิาการ                
คณะศึกษาศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.ค. 61 120,000 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ระบบงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของคณะ
ศึกษาศาสตร ์

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

3 โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนนุ              
คณะศกึษาศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.ค. 61 
 

80,000 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ระบบงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของคณะ
ศึกษาศาสตร ์

1. ผศ.ดร.สุวัฒน ์
จุลสุวรรณ ์
2. น.ส.ปนัดดา   
พลเสนา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
4 โครงการ EDU MSU 

KM DAY 2018 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการความรู ้
2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
3. เพื่อเป็นการถ่ายทอด “เคล็ดลับ” ที่ได้
จากการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงของ
บุคคล 
3. เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มิ.ย. 61 30,000 ได้ผลงานจากการถอด
องค์ความรู้ เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่และใช้เป็น
แนวปฏิบัตทิี่ด ี

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

5 โครงการพัฒนาองค์กร
และประกันคุณภาพ 

1. เพื่อให้บุคลากรและนิสติได้รบัความรู้ 
ความเข้าใจในการประกันคุณภาพภายใน
องค์กร 
2. เพื่อสร้างพลังร่วมในการจัดการความรู้
ของฝ่ายงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก.ย. 61 30,000 คณะมีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดบั
คณะ อยู่ในระดับดีมาก 

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

6 โครงการทบทวน
ปรับปรุงและถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต.ค. และ ธ.ค. 
60 
 

20,000 แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏบิัติราชการคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้รับการ
ทบทวนและปรับปรุง 
พร้อมทั้งถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้แก่บุคลากรทุกคน 
 
 

1. น.ส.ทิฆัมพร   
ปัสสาโก 
2. น.ส.ภัทราภรณ์  
ชาวนคร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 งานห้องสมุด 
7 โครงการห้องสมุดพบ

นิสิตศูนยพ์ัฒนา
การศึกษาอุดรธานี 
(Proactive@library 
Service) 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ             
การสืบค้นข้อมูล  และประชาสมัพันธ์
บริการต่างๆ ของห้องสมุดวิทยพัฒนา  
คณะศึกษาศาสตร์ และส านักวทิยบริการ 
2. เพื่อให้บริการสารสนเทศ 
เชิงรุก แก่นิสิตศูนย์พฒันาการศึกษา 
จังหวัดอุดรธาน ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คร้ังที่ 1 
ต.ค. 60  
คร้ังที่ 2 
มี.ค. 61 

10,000 1. นิสิตได้รับความรู้  
ความเข้าใจสามารถ
สืบค้นสารสนเทศได้ด้วย
ตนเอง และเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว                   
ตรงตามความต้องการ 
2. นิสิตทราบบริการ
ใหม่ๆ ของห้องสมุด     
วิทยพัฒนา คณะศึกษา 
ศาสตร์และส านัก              
วิทยบริการ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  สามารถ
ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ห้องสมุดวิทยพฒันา 
คณะศึกษาศาสตร์    
ทราบปญัหาและ
ข้อบกพร่องในการ
ให้บริการ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการน าไป
ปรับปรุงคุณภาพด้าน

1. น.ส.ชไมพร   
ศรีหาเวช 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

การบริการสารสนเทศ
เชิงรุกและพัฒนาการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

 รวมงบประมาณ   440,000   (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
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ยครงการฝ่ายงานวิจัย   
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสนบัสนนุ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ส าหรับคณาจารย์ 
บุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร ์

1. เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมให้คณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั                    
มหาสารคาม ได้ใช้ความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน และผลิตสื่อทางการเรียนการสอน
เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนวชิาการและสังคมใน 
วงกว้าง 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร คณะศึกษา 
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนางานทีป่ฏิบัติ เพื่อน าไปสูก่ารขอ
ผลงานทางวชิาการต่อไป 
3. เพื่อให้การสนับสนนุทนุการวจิัยให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการวิจัยอันจะน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ช่วงที่ 1  
ธ.ค. 60 - ม.ค. 

61 
ช่วงที่ 2  
มิ.ย. 61 
ช่วงที่ 3  
ส.ค. 61 

1,000,000 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/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ 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
และผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเพื่อใช้ส าหรับศึกษาคน้คว้าและ
อ้างอิง หรือใช้ประกอบการเรียนการสอน
และการให้บริการฝึกอบรม 
3. เพื่อคัดเลือก ต ารา หนังสือวชิาการ และ
สื่อต่างๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน และ
จัดท าโดยคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เพื่อการจัดพิมพ์ 
เผยแพร ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 , 3 ช่วงที่ 1  
ธ.ค. 60 - ม.ค. 

61 
ช่วงที่ 2  
ส.ค. 61 

100,000 ได้หนังสือต าราวิชาการ 1. ผศ.ดร.สุวัฒน์  
จุลสุวรรณ ์
2. นางรุ่งทิพย ์
สิงพร 

รวมงบประมาณ   1,100,000   (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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ยครงการฝ่ายงานวิชาการและวิเนทศสัมพันธ์   
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.ทุกหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย. 60 และ 
มี.ค. 61 

100,000 หลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุงครบทุกหลักสูตร 

1. อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
2. นางเพ็ญ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

2 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  

เพื่อให้หลักสูตรได้รับการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร                      
โดยผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกตามเกณฑ์ สกอ. 
ทุกหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. - ส.ค. 61 250,000 หลักสูตรมีผลคะแนน
ประเมิน 3.51 ร้อยละ 60 
ของหลักสูตรที่มี 

1. อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
2. นางเพ็ญ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

3 โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์หลักสูตรทุก
หลักสูตร  

เพือ่ให้ทุกหลักสูตรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย. 60 และ 
มี.ค. 61 

100,000 ทวนสอบรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา               
อย่างน้อยร้อยละ 30 

1. อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
2. นางเพ็ญ   
วังหน้า 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 



48 
 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการเข้าร่วมจัด
แสดงนิทรรศการทาง
การศึกษา Educa 
2018 

เพื่อเป็นการบริการวิชาการและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่  1,3, 6 ต.ค. 60 25,000 บุคลากรทางการศึกษามี
แรงจูงในในการสร้างสรรค์
ผลงานมากข้ึน 

1. อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 
2. นางศุภรภัทร์ 
กลมดวง 
3. ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

5 โครงการพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์สูส่ากล 
แบ่งเป็น 5 กิจกรรม
ย่อย ดังนี ้
1. การเตรียมความ
พร้อมสู่ความเป็น
สากล 
(Internationalizing 
EDU) 
2. กิจกรรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสาร 
3. กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
MSU English Exit-
Exam 

1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ
เพื่อที่จะรองรับการจัดการศึกษาในอาเซียน
และในระดบันานาชาติและส่งเสริมการ
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์สู่ความเป็นสากล    
2. เพือ่ประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์  
ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
3. เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์  
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเพิ่ม
โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวชิาการ
ร่วมกันสถาบนัในตา่งประเทศ  
5. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมใน
ระดับนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่  1,6 1 ต.ค. 60 -  
30 ก.ย. 61 

 

20,000 เนชิงปริมาณ  
1. มีนิสิตชาวต่างชาติมา
ศึกษาในหลักสูตร หรือมี
การแลกเปลี่ยนนิสิตไปยัง
ต่างประเทศ 
2. มีนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบัน
ต่างประเทศ ที่มี
ความสัมพันธ์ทางวิชาการ
หรือความร่วมมือทาง
วิชาการกับคณะ หรือ
คณาจารย์ในคณะ 
3. มีกิจกรรมที่เอ้ือต่อการ
จัดการศึกษาในระดบั
นานาชาต ิ
เนชิงคุณภาพ  เช่น 
1. มีการประชาสัมพันธ ์

1. ผู้อ านวยการ
ศูนย์กิจการ
ต่างประเทศ 
2. อ.ดร.สิวะกรณ์ 
กฤษณสุวรรณ  
3. รศ.ดร.ธูปทอง 
กว้างสวาสดิ ์
4. นางสาวเมลินดา 
ทวยภา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบนั
ต่างประเทศ 
5. กิจกรรม cultural 
week 

คณะศึกษาศาสตร์ ให้เป็น
ที่รู้จักในระดับนานาชาติ
ผ่านสื่อประชาสัมพนัธ์ที่
หลากหลาย 
2.  มีการด าเนินการเพื่อ
สร้างโอกาสในการร่วมมือ
ทางวชิาการร่วมกับ
สถาบนัต่างชาต ิ
3. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ได้พัฒนาศักยภาพ
ทางดา้นภาษาตา่งประเทศ 

รวมงบประมาณ   495,000   (สี่แสนเนก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

หมายเนหตุ : กรณีการเนลี้ยงรับรองชาวต่างประเนทศให้ขออนุมัติงบประมาณเนป็นคราวๆ ไป ตามความเนหมาะสม 
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ยครงการฝ่ายงานพัฒนานิสิต   
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญา 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 - 2560 

1. เพื่อแสดงความยินดีกับบณัฑติ 
มหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ทีส่ าเร็จการศึกษา 
2. เพื่อฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตให้เกิดทักษะ มีความสามารถ 
ปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรได้
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 60 80,000 บัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตมทีักษะในการ
รับพระราชทานปริญญา
บัตร สามารถปฏิบัตไิด้
อย่างถูกต้องรวดเร็วตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และ
มีความมั่นใจมากยิ่งขึน้ใน
การเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบตัร 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 60 40,000 1. แสดงความยินดีกบั
บัณฑิต มหาบัณฑิต             
และดุษฎีบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ทีส่ าเร็จ
การศกึษา 
2. เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ ์

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

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นิสิตเรียนครู  
 

1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสิตเรียนครู 
2. เพื่อฝึกจริยธรรมการให้ทาน  
การรักษาศีลและการท าจิตให้สงบด้วยการ
ภาวนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ม.ค. 61 5,000 1. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนิสิตเรียน
ครู 
2. ฝึกจริยธรรมการให้ทาน  

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม     
ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดวฒันธรรมไทย
ให้แก่นิสิต 

การรักษาศีลและการท า
จิตให้สงบด้วยการภาวนา 
3. เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ในการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย
ให้แก่นิสิต 

สีดาเหลา 
4. นายมนตช์ัย   
ทัพสุริย ์

4 โครงการอบรมประกัน
คุณภาพและการเขียน
โครงการส าหรับนสิิต 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย. 60 - 
ม.ค. 61 

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

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

5 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดบัปริญญาตร ี

1. เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มีความรู้               
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
มั่นใจ ภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค. - ส.ค. 61 50,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคณะ
ศึกษาศาสตร์  หลักสูตร  
การเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตร ี

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิตใหม ่
 

2. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ  มัน่ใจ  ภูมิใจ
ในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและก าลังใจ
ในการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

สีดาเหลา 
4. นายมนตช์ัย   
ทัพสุริย ์
 

6 โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดบั ป.โท และ 
ป.เอก 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ค.- ส.ค. 61 24,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
คณะศึกษาศาสตร์  
หลักสูตร การเรียนการ
สอนระดับปริญญาตร ี
2. นิสิตใหม่เกิดความ
ประทับใจ มัน่ใจ ภูมิใจใน
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. นิสิตมีขวัญและก าลังใจ
ในการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

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

7 โครงการพัฒนานสิิต 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาต ิ
 

1. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลกัษณะความ
เป็นผู้น า 
2. เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจในบทบาท และ
หน้าที่ของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มิ.ย. - ก.ค. 61 30,000 
 

1. นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเปน็ผูน้ า 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้นิสิตได้รับการพฒันาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เปน็ไปตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง และสังคม  

2. นิสิตได้เข้าใจในบทบาท 
และหน้าที่ของตนเอง 
3. นิสิตได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง และสังคม  

สีดาเหลา 
4. นายมนตช์ัย   
ทัพสุริย ์

8 โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. - เม.ย. 
61 

8,000 1. ได้ส่งเสริมสนบัสนุนให้
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะทางวชิาชีพ
ครูอย่างเต็มความสามารถ   
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้นิสิตแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศ
ทางวชิาการและวิชาชีพ 
3. ได้ตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการสอน   
ในโครงการกระดานด า
สัมพันธ ์
 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 
4. นายมนตช์ัย   
ทัพสุริย ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธน์ิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา คร้ังที่  
5 

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย
ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส.ค. - ก.ย. 61 5,000 1. เกิดกิจกรรมด้านการ
ออกก าลังกายให้นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

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

10 โครงการบริจาคโลหิต  
ท าความดีถวาย
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. 60 - ก.ค. 
61 

- 1. ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มีส่วนร่วม
ในการบริจาคโลหิตท า
ความดีเพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พรรษา 
2. เกิดจิตส านึกในการ
เสียสละการให้เพื่อผู้อื่น 
3. ลดภาวการณ์ขาดแคลน
โลหิต ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

1. รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสติ 
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันานิสติ 
3. น.ส.กุสุมา  
สีดาเหลา 
4. นายมนตช์ัย  
ทัพสุริย ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการแสดงความ
ยินดีกับนสิิตทีส่ร้าง
ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลยั 

1. เพื่อเป็นการแสดงความยินดกีับนิสิตที่
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลยั 
2. เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายจากคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนานสิิตด้านการ
ออกก าลังกายและการกีฬาควบคู่กับ
วิชาการ 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการออก
ก าลังกายและการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. - ก.ค. 61 5,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
รับทราบนโยบายจาก
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ในการส่งเสริมให้ออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา 
2. ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลยัได้รับขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบตัิ
หน้าที ่

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

12 โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน 
สาธารณภัยให้นสิิต
คณะศึกษาศาสตร์ 

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยให้กับนิสติคณะ
ศึกษาศาสตร ์
2. เพื่อฝึกซ้อมแผนหนีไฟในอาคารสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ม.ค. - ก.ค. 61 3,000 1. นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณภัยให้กับนสิิต
คณะศึกษาศาสตร์ 
2. นิสิตได้รับการฝึกซ้อม
แผนหนีไฟในอาคารสงู 

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

รวมงบประมาณ   255,000   (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถว้น) 
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ยครงการงานศิษย์เนก่าสัมพันธ์และกิจการพิเนศษ   
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ด้านศิษย์เนก่าสัมพันธ ์
1 โครงการเชิดชูเกียรติ

ศิษย์เก่าดีเด่น              
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2561 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า                  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.ย. 61 10,000 ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ อย่างน้อย 1 คน 

1. รองคณบดีฝ่าย
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ 
2. นายนิยม            
โพธิ์ทอง 
 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2 โครงการท านบุ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2561 

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

ยุทธศาสตร์ที ่4 ต.ค. 60 -  ก.ย. 
61 
 

40,000 1. ด าเนินการจัดโครงการ 
ตามประเพณี ฮีต12    
อย่างน้อย 3 โครงการ 
2. บุคลากร มีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80  
3. คณะฯ ได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 
1 โครงการ 

1. รองคณบดีฝ่าย
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ 
2. นายนิยม              
โพธิ์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ด้านกิจการพิเนศษ 
3 โครงการแข่งขันกีฬา

เชื่อมสัมพันธ์บุคลากร
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน          
การออกก าลังกาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   มี.ค. 61 20,000 บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย ร้อยละ 80  

1. รองคณบดีฝ่าย
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ 
2. นายนิยม  
โพธิ์ทอง 

4 โครงการศึกษาศาสตร์
สีเขียว 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและไม้ดอกไม้ประดบั
บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ก.ค. 61 10,000 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
โดยติดอัน 1 ใน 5 

นายสงวนศักดิ์  
พรรณะ 

รวมงบประมาณ   80,000   (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
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ยครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบครูมืออาชีพ 

เพือ่ให้นิสิตเข้ารับการอบรมและฝึกฝน  
การออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

23  ธ.ค. 60 10,000 นิสิตได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ เร่ืองการ
เขียนแผนและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ 

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 ม.ค.
61 

15,000 นิสิตมีสมาธิ เกิดจิตส านึก
ที่ดี และรู้จักวางแผนชีวิต  
การปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ได้ดียิ่งขึน้ 
 

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

3 โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยง 

1. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจดัการและ
เตรียมการในการรับนิสิตเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ 
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่
เลี้ยง สามารถตรวจสอบและสังเกตการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 29 - 30 
มี.ค.  61 

38,100 ผู้บริหารสถานศึกษา
รับทราบข้อมูลแล้วถือ
ปฏิบัติร่วมกันกับ
มหาวิทยาลยั  

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

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

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 เม.ย. 
61 

45,000 นิสิตทราบถึงบทบาทการ
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครแูละแนวปฏิบัต ิ
 

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

5 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ภาคเรียนที่ 
2/2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1 พ.ย. 60 - 
28 ก.พ. 61 

80,000 1. อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติการสอน 
2. อาจารย์นิเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตในดา้น
ต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
3. อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก

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



60 
 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มรูปแบบในสถานศึกษา 
4. นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศ  

6 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูภาคเรียนที่ 
1/2561 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1 พ.ค. -  
28 ก.ย. 61 

80,000 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 
4. นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 

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

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรืออาจารย ์

7 โครงการสัมมนากลาง
ป ี

1. เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่นความรู้ 
ปัญหาและประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการไป
ฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละสถานศึกษา
ต่างๆ แล้วสามารถน าความรู้และเทคนิคใน
การเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   
2. เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และส่งงานที่ได้รบัมอบหมายจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. เพือ่ทราบปัญหาการฝึกประสบการณ์ 
จากสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

16 ก.ย. 61 9,500 นิสิตได้รับการนิเทศจาก
อาจารย์นิเทศ ซึ่งสามารถ
น ามาปรับปรุงใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง และนิสิตสามารถ
น ามาปฏิบัตไิด้จริง 

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

8 โครงการสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู   
พิธีมอบใบประกอบ
วิชาชีพครูและ
ขอบคุณสถานศึกษา 
และปัจฉิมนิเทศนิสิต
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู   

1. เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่นความรู้ 
ปัญหาและประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการไป
ฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละสถานศึกษา 
ต่างๆ 
2. เพื่อให้นิสิตได้มีแนวทางในการปฏิบัติ
อาชีพครู สามารถน าความรู้และเทคนิคใน
การเผชิญกับปัญหาต่างๆ  
ไปประยุกต์ใช้ในวชิาชีพครูได้ดีมี
ประสิทธิภาพ และมีเจตคตทิี่ดีตอ่วิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

1 - 2  มี.ค. 61 50,000 1. ด าเนินโครงการได้ตาม
ก าหนดระยะเวลา 
2. นิสิตได้รับประโยชน ์
อย่างเต็มที่ 
 

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



62 
 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4. เพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนออกสอบ
บรรจุคร ู
5. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการสอบ
บรรจุและความเปน็ครูให้กับนิสติ 
6. เพือ่เป็นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศิลปวฒันธรรม ความ 
เป็นครู 
7.  เพื่อสร้างความรักในอาชีพความเป็นครู 

 งบประมาณภาควิชาหลักสูตรและการสอน 31,500 บาท และภาควิชาเนทคยนยลยีและสื่อสารการศึกษา 3,200 บาท สนับสนุนการจัดยครงการแก่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
9 โครงการการพัฒนา

บุคลิกภาพสู่ความเป็น
ครู  
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสติ   
สู่การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นครู 
2. เพื่อให้นิสิตน าประสบการณท์ี่ได้ 
ไปปรบัประยุกต์ใช้ในวิชาชพีครู และวิถีการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะ ในดา้นการพฒันาบุคลิกทั้ง
ภายในและภายนอก  เพื่อน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางวชิาชีพครู 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 
 

ธ.ค. 60 3,940 นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดทีั้ง
ภายในและภายนอก 
 

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

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการการสร้าง 
แรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อม 
ที่ดี และครูที่ด ี

1. เพื่อให้นิสิตเข้ารับการอบรม ค้นหาตัวตน 
และกระตุ้นแรงบนัดาลใจในการเป็นครูที่ดี 
2.  เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกตและ 
มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดลอ้ม
บรรยากาศการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะสังเกต และบนัทึก
การจัดการเรียนรู้ของคุณครูโรงเรียนที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีในสาขาของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 7 ม.ค. - ก.พ. 61 8,970 นิสิตได้ศึกษา สงัเกต          
และวิเคราะห์สร้างองค์
ความรู้ในการเป็นครูที่ดี 
การจัดการสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ในโรงเรียนที่ด ี

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

11 โครงการธรรมชาติการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
เด็กมีปัญหา นิสิตครู
อาสาชว่ยเหลือ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มี.ค. - เม.ย. 
61 

8,970 นิสิตสามารถจัดท า
โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาตา่งๆ  
ตามสาขาของตนเอง 

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

12 โครงการการจัดการ
เรียนรู้ด้วยความรัก 

เพื่อให้นิสิตจัดนิทรรศการ สะทอ้นผลการ
จัดการเรียนรู้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการออกไปจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ก.พ. - มี.ค.61 3,520 มีการจัดนิทรรศเพื่อ
สะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู ้จากการออกไป           
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
อย่างน้อย 1 นิทรรศการ 

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

13 สมทบค่าจัดท าสมุด
คู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. เพื่อให้นิสิตบันทึกข้อมูลและผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามหลักสูตร                      
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ตาม
เกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด เพื่อน าไปเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 60 9,300 นิสิตได้ศึกษา สงัเกต        
และวิเคราะห์สร้างองค์
ความรูแ้ละสามารถบนัทึก
ข้อมูลและผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

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

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

หลักฐานในการยืน่ขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 

ตามหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสตูร 5 ปี)  
ตามเกณฑ์ที่คุรุสภา
ก าหนด 

รวมงบประมาณศูนย์ฝึกประสบการณ์   327,600   (สามแสนสองหมื่นเนจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
รวมงบประมาณที่ภาควิชาให้การสนับสนุน  34,700   (สามหมื่นสี่พันเนจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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ยครงการศูนย์บริการวิชาการและเนผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา   
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการคลินิกวิจัย 1. เพื่อให้ค าปรึกษาและชว่ยเหลือด้านการ
วิจัยกับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้ทีส่นใจ 
2. เพื่อให้ค าปรึกษาและชว่ยเหลือด้านการ
วิจัยกับนิสติมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
มหาวิทยาลยัอื่นๆ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะดา้นวิจยัของนิสิต
ภาควิชาวจิัยและประเมินผลการศึกษา 
4. เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีอาจารย์พี่เลี้ยง
ช่วยให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการท า
วิจัย  
5. เพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ และอาจารย์ที่
สนใจในการท างานวิจัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 1 พ.ย. 60 – 
30 ก.ย. 61 

 
 

30,000 1. เนชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้ารับบริการ          
ครู อาจารย์ นิสิต 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ทีส่นใจ ร้อยละ 80 
2. เนชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจในการเข้า
รับบริการ มีพัฒนาการที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
3. เนชิงเนวลาเนชิงเนวลา 
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

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

2 โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชุมชน
เป้าหมายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการจัด
การศึกษาของบุคคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 1 ต.ค. 60 -  
30 ก.ย. 61 

 

200,000 1. เนชิงปริมาณ 
1. จ านวนหน่วยงานและ
จ านวนบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 90                   
2. ความพึงพอใจของการ
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 

1. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  
ภูสีอ่อน 
2. ผศ.ดร.จิระพร  
ชะโน 
3. น.ส.ผกามาศ   
ภูสิงห์ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. เนชิงคุณภาพ 
หน่วยงานทางการศึกษา
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพฒันา
อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทของสภาพปัญหา
และพื้นที ่ มีพัฒนาการที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
2. เนชิงเนวลาเนชิงเนวลา 
กิจกรรมสามารถ
ด าเนินการได้จริงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

3 โครงการการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยนื 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรและหนว่ยงาน
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ      
และได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริการ
วิชาการ 
3. บูรณาการการให้บริการวิชาการเข้ากับ
การปฏิบัติภารกิจแบบองค์รวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2,3,5 1 ต.ค. 60 -  
30 ก.ย. 61 

 
 

600,000 1. เนชิงปริมาณ 
จ านวนบุคลากร และ
หน่วยงานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์   
ร้อยละ 100 
2. เนชิงคุณภาพ 
หน่วยงานไดบ้ริการทาง
วิชาการให้แก่ผู้ใช้บริการ 
จากบุคลากรภายนอก 
และบุคลากรในองค์กร 
ส าหรับใช้ในกระบวนการ

1. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  
ภูสีอ่อน 
2. ผศ.ดร.จิระพร  
ชะโน 
3. น.ส.ผกามาศ   
ภูสิงห์ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/ยครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเนวลา
ด าเนนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เนป้าหมายความส าเนร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ตัดสินใจและก าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ข้อมูล
สารสนเทศทางวชิาการ
เป็นรูปธรรม/บุคลากรของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ
3. เนชิงเนวลาเนชิงเนวลา 
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

รวมงบประมาณ   830,000   (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่ง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่  ๑๔๒๙/๒๕๖๐  
เนรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏบิัติราชการคณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

---------------------------------------   
 เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี  ๒๕๖๑                             

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่ง                                        
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 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  ๒๕๖๑  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. ๒๕๖๑ 

   
                                        สั่ง  ณ  วันที่  ๒  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
  

                                                                                 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์   จันทร์ศิริสิร) 

                               คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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ตารางการปฏิบัติงาน (Gantt  Chart)  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ยครงการ ช่วงเนวลา ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เนม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกฬีา              
1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) ก.ย. 61             
2 กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ต.ค. 60 - ก.ย. 61             
3 กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาววิทย์ฯ กีฬา ธ.ค. 60             
4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน ก.ย. 61             
5 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ และกีฬาสีภาควิชาฯ ก.ย. 61             
6 กิจกรรมไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ ก.ย. 61             
7 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิต ก.ย. 61             
8 กิจกรรมสัมมนาน าเสนอหัวข้อและปฏิบัติการการวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา พ.ค. 61             
9 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (KM)   ต.ค. 60 - ก.ย. 61             
10 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (งานภาคสนาม1/2) ม.ค. - ก.ค. 61             
11 โครงการเครือข่ายวิทย์ฯ กีฬาสัมพันธ์  (เจ้าภาพ) มี.ค. 61             
 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว              

12 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา ส.ค. - ก.ย. 61             
13 โครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม.ย. - พ.ค. 61             
14 โครงการบริการวิชาการ : การบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาสู่ชุมชน ต.ค. - ธ.ค. 60             
15 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในหน่วยงานทางด้านจิตวิทยา ส.ค. 61             
16 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยา ก.พ. - เม.ย. 61             
17 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เม.ย. - พ.ค. 61             
18 โครงการการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยาคลินิก ต.ค. 60 - เม.ย. 61             
 ยครงการฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา                

19 โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาจิตวิทยาฯ   มี.ค. - เม.ย. 61             
20 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   ม.ค. - ก.ย. 61             
21 โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณว์ิชาชีพของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวชิาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2560 ต.ค. - พ.ย. 60             
22 โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาฯ   ธ.ค. 60 - ม.ค. 61             
23 โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณว์ิชาชีพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาจิตวิทยา  ปีการศึกษา 2560 เม.ย. - พ.ค. 61             
 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน                

24 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี  ปรญิญาโท  และปริญญาเอก ต.ค. 60 - ส.ค. 61             
 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศกึษา              

25 โครงการการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสมัพันธ์แห่งประเทศไทย ก.พ. 61             
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26 โครงการสัมมนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิต ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มิ.ย. 61             
27 โครงการการจัดกิจกรรมประมวลความรู้และประเมินผลการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต.ค. 60             
28 โครงการ "การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสูค่วามเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์"                
 ภาควิชาการบริหารการศกึษา                

29 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับการศึกษามหาบัณฑิตและพัฒนาการวิจัยฯ พ.ค. - ส.ค. 61             
30 โครงการการประชุม สัมมนา “ก ากับติดตามการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารฯ ธ.ค. 60 - ม.ค. 61             
31 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตั้งช่ือเรื่องและการเขียนเค้าโครงการวิจัย และพัฒนาทางการบริหารการศึกษาฯ พ.ค. - ก.ค. 61             
32 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเครื่องมือและการเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษาฯ ธ.ค. 60 - ม.ค. 61             
33 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา และทางการนิเทศฯ ธ.ค. 60 - ม.ค. 61             
34 โครงการการประชุม สัมมนา “การวางแผนจัดการศึกษาหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารฯ พ.ค. - ส.ค. 61             
35 โครงการตดิตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 1. ธ.ค. 60 - ม.ค. 61 

2. ก.ค. - ส.ค. 61 
            

36 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ฯ 1. ต.ค. – ธ.ค. 60 
2. ส.ค. – ก.ย. 61 

            

 ภาควิชาเนทคยนยลยีและส่ือสารการศกึษา              
37 โครงการปฐมนิเทศนิสิตเทคโนฯ ระดับปรญิญาตร ี ส.ค. 61             
38 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีการศึกษาฯ ส.ค. - ก.ย. 61             
39 โครงการนิสิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน   ต.ค. 60 - ก.ย. 61             
40 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศิษย์เก่าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับกับศิษย์ปัจจุบัน เทคโนโลยีการศึกษาฯ  ต.ค. 60 - ก.ย. 61             
41 โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพีส่ าเร็จการศึกษา ธ.ค. 60             
42 โครงการสุดยอดนิสติเทคโนฯ (The Best’ Student ETC) ธ.ค. 60             
43 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต เสริมทักษะความรู้บูรณาการรายวิชา ต.ค. - ธ.ค. 60             
44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ความรู้และเขียนแผนการสอน ต.ค. - ธ.ค. 60             
45 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ต.ค. 60 - ก.ย. 61             
46 โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อพฒันาวิทยานิพนธ์ ต.ค. 60 -  ก.ย. 61             
47 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑติศึกษาบรูณาการรายวิชา ต.ค. 60 - ก.ย. 61             
48 โครงการนิเทศนิสิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส.ค. - ก.ย. 61             
 งานบริหารและแผน                

49 โครงการวันศึกษาศาสตร ์ ก.ย. 61             
50 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร ์ ก.ค. 61             
51 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ ก.ค. 61             
52 โครงการ EDU MSU KM DAY 2018 มิ.ย. 61             



72 
 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ยครงการ ช่วงเนวลา ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เนม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

53 โครงการพัฒนาองค์กรและประกันคุณภาพ ก.ย. 61             
54 โครงการทบทวนปรับปรุงและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต.ค. และ ธ.ค. 60             
55 โครงการห้องสมุดพบนิสติศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี (Proactive@library Service) 1. ต.ค. 60  

2. มี.ค. 61 
            

 งานวิจัย              
56 โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 1. ธ.ค. 60 - ม.ค. 61 

2. มิ.ย. 61 
3. ส.ค. 61 

            

57 โครงการผลติต าราและหนังสือวิชาการ 1. ธ.ค. 60 - ม.ค. 61 
2. ส.ค. 61 

            

 งานวิชาการและวิเนทศสัมพันธ์              
58 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูร พ.ย. 60 และ มี.ค. 61             
59 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ก.ค. - ส.ค. 61             
60 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตรทุกหลักสตูร พ.ย. 60 และ มี.ค. 61             
61 โครงการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษา Educa 2018 ต.ค. 60             
62 โครงการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรส์ู่สากล ต.ค. 60 -   ก.ย. 61             
 งานพัฒนานิสิต                

63 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 ธ.ค. 60             
64 โครงการราตรีสีแสด ธ.ค. 60             
65 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตเรียนครู ม.ค. 61             
66 โครงการอบรมประกันคุณภาพและการเขียนโครงการส าหรับนิสิต พ.ย. 60 - ม.ค. 61             
67 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตร ี ก.ค. - ส.ค. 61             
68 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ ป.โท และ ป.เอก ก.ค.- ส.ค. 61             
69 โครงการพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตรต์ามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มิ.ย. - ก.ค. 61             
70 โครงการการแข่งขันทักษะการสอน มี.ค. - เม.ย. 61             
71 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑติศึกษา ครั้งท่ี  5 ส.ค. - ก.ย. 61             
72 โครงการบริจาคโลหติท าความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.ค. 60 - ก.ค. 61             
73 โครงการแสดงความยินดีกับนิสติที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มี.ค. - ก.ค. 61             
74 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน สาธารณภัยให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ม.ค. - ก.ค. 61             
 งานศิษย์เนก่าสัมพันธ์และกิจการพิเนศษ              

75 โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก.ย. 61             
76 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2561 ต.ค. 60 -  ก.ย. 61             



73 
 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ยครงการ ช่วงเนวลา ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เนม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

77 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี.ค. 61             
78 โครงการศึกษาศาสตร์สีเขียว ก.ค. 61             
 ศูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพ              

79 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ  ธ.ค. 60             
80 โครงการปฏิบัติธรรมช้ีน าชีวิต ม.ค.61             
81 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง มี.ค.  61             
82 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เม.ย. 61             
83 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนท่ี 2/2560 พ.ย. 60 - ก.พ. 61             
84 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1/2561 พ.ค. -  ก.ย. 61             
85 โครงการสัมมนากลางปี ก.ย. 61             
86 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครูและขอบคุณสถานศึกษาฯ  มี.ค. 61             
87 งบประมาณภาควิชาหลักสูตรและการสอน , ภาควิชาเนทคยนยลยีและสื่อสารการศึกษา สนับสนุนการจัดยครงการฯ              
88 โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสูค่วามเป็นครู ธ.ค. 60             
89 โครงการการสร้างแรงบันดาลใจ สภาพแวดล้อมที่ด ีและครูที่ด ี ม.ค. - ก.พ. 61             
90 โครงการธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนและเด็กมีปัญหา นิสิตครูอาสาช่วยเหลือ มี.ค. - เม.ย. 61             
91 โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยความรัก ก.พ. - มี.ค.61             
 ศูนย์บริการวิชาการและเนผยแพรน่วัตกรรมทางการศกึษา              

92 โครงการคลินิกวิจัย พ.ย. 60 – ก.ย. 61             
93 โครงการหนึ่งหลักสตูรหนึ่งชุมชน ต.ค. 60 - ก.ย. 61             
94 โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ต.ค. 60 -  ก.ย. 61             
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ตารางแสดงความเนชื่อมยยงยุทธศาสตร์กับยครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ยครงการ 
ปี 2561 

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

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

ศูนย์บริการวิชาการ
และเนผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษา   
1. โครงการคลินิกวิจัย 
2. โครงการหนึ่ง
หลักสตูรหนึ่งชุมชน 
3. โครงการการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

งานศิษย์เนก่าสมัพันธ์
และกจิการพิเนศษ 
1. โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2561 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   
2. โครงการปฏิบตัิธรรม
ช้ีน าชีวิต 

งานบริหารและแผน   
1. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร ์
2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร ์
3. โครงการ EDU MSU 
KM DAY 2018 
4. โครงการพัฒนาองค์กร
และประกันคณุภาพ 
5. โครงการทบทวน
ปรับปรุงและถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

งานบริหารและแผน   
1. โครงการวันศึกษา 
ศาสตร ์
งานวิชาการและวิเนทศ
สัมพันธ์   
2. โครงการพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์สูส่ากล 

งานศิษย์เนก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเนศษ 
1. โครงการศึกษาศาสตร์ 
สีเขียว 



75 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

6. กิจกรรมไหว้ครูกีฬา             
บูชาอาจารย์ใหญ ่
7. กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายการวิจัย ระดับชาติ
และพัฒนาศักยภาพนิสิต
ระดับบณัฑติ 
8. กิจกรรมสัมมนา  
น าเสนอหัวข้อและ
ปฏิบัติการการวิจัยของ
บุคลากรและนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
9. กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (KM)   
10. โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (งาน
ภาคสนาม1/2) 
11. โครงการเครือข่าย
วิทย์ฯ กีฬาสัมพันธ์  
(เจ้าภาพ) 

ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 
งานศิษย์เนก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเนศษ 
6. โครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์บุคลากร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
12. โครงการสานสัมพันธ์
นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา 
13. โครงการพัฒนา 
นิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
14. โครงการบริการวิชาการ 
: การบูรณาการ           
องค์ความรู้ทางจิตวิทยาสู่
ชุมชน 
15. โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเรียนรูจ้ากประสบการณ์
จริงในหน่วยงานทางด้าน
จิตวิทยา 
16. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทางจิตวิทยา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

17. โครงการสัมมนา
วิทยานิพนธ์และ           
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ส าหรับนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 
18. โครงการการรับรอง
สถาบันการศึกษาท่ีจดัการ
เรียนการสอนสาขาจิตวิทยา
คลินิก 
19. โครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิตระดับปริญญาตรี   
สาขาวิชาจิตวิทยา   
ปีการศึกษา 2561 
20. โครงการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิต ภาควิชาจติวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

21. โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิตระดับปรญิญาตรี 
สาขาวิชาจิตวิทยา                    
ปีการศึกษา 2560 
22. โครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  
สาขาวิชาจิตวิทยา   
ปีการศึกษา 2560 
23. โครงการสัมมนาหลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาจิตวิทยา   
ปีการศึกษา  2560 
 
ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน  
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

24. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติระดับปรญิญา
ตรี ปรญิญาโท                 
และปรญิญาเอก 
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
25. โครงการการวัดผล 
ประเมินผล และวิจยัสมัพันธ์
แห่งประเทศไทย 
26. โครงการสัมมนา 
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิต 
ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
27. โครงการการจดั
กิจกรรมประมวลความรู้และ
ประเมินผลการเรียนการ
สอน หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

28. โครงการ                    
"การสัมมนาและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นิสิตสู่ความเป็นเลิศดา้น
คณิตศาสตร์"   
ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา   
29. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “การเตรียมความ
พร้อมนิสิตใหม่ระดับ
การศึกษามหาบณัฑติและ
พัฒนาการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21” 
30. โครงการการประชุม 
สัมมนา “ก ากับติดตามการ
จัดการศึกษา หลักสตูร
การศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการศึกษา ประจ าปี 
2560” 
31. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การตั้งช่ือเรื่อง
และการเขียน 
เค้าโครงการวิจัย และพัฒนา
ทางการบริหารการศึกษา 
รุ่น พ.30 
32. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสร้างเครื่องมือ
และการเขียนรายงานการ
วิจัยและพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา นิสติ
สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา รุ่น พ.29 
33. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “ทิศทางและ
แนวโน้มของการวิจัย
ทางการบริหารและพัฒนา
การศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

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

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

35. โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 
36. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา 
ภาคเรยีนที่ 1/2560 
หลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑิต และหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาข่า
วิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
ภาควิชาเนทคยนยลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
37. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
เทคโนฯ ระดับปริญญาตร ี
38. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและท านุ
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม           
สานสมัพันธ์น้องพี่เทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา 
39. โครงการนิสติเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน   
40. โครงการกีฬาสมัพันธ์
ศิษย์เก่าเทคโนโลยแีละ
สื่อสารการศึกษากับกับศิษย์
ปัจจุบัน เทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา   
41. โครงการแสดงความ
ยินดีกับรุ่นพี่ส าเรจ็
การศึกษา 
42. โครงการสดุยอดนสิิต
เทคโนฯ (The Best’ 
Student ETC) 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

43. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เสริมทักษะความรู้
บูรณาการรายวิชา 
   1. วิชาการถ่ายภาพ
เบื้องต้น 
   2. วิชากิจกรรมดา้น
เทคโนโลยีการศึกษา  
   3. วิชาการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตสื่อการศึกษา 
    4. รายวิชาวิธีวิทยาการ
สอนคอมพิวเตอร ์
44. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ความรู้และเขียนแผนการ
สอน 
45. โครงการเปิดโลกทัศน์
ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
46. โครงการสัมมนานิสติ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
วิทยานิพนธ ์
47. โครงการพัฒนานิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาบูรณา
การรายวิชา 
48. โครงการโสตฯ -                  
เทคโนฯ สมัพันธ์ 
49. โครงการนิเทศนิสติ               
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
งานบริหารและแผน   
50. โครงการห้องสมดุพบ
นิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษา
อุดรธานี 
(Proactive@library 
Service) 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

งานวิชาการและวิเนทศ
สัมพันธ์   
51. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสตูร 
52. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร 
53. โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรทุก
หลักสตูร 
54. โครงการเข้าร่วมจัด
แสดงนิทรรศการทาง
การศึกษา Educa 2018 
งานพัฒนานิสิต   
55. โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปรญิญา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 – 
2560 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเนสริม
ภาพลักษณ์ของคณะให้
ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเนป็นคณะศึกษา 
ศาสตร์ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่
คณะสีเนขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

56. โครงการราตรสีีแสด 
57. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนิสติเรียน
คร ู
58. โครงการอบรมประกัน
คุณภาพและการเขียน
โครงการส าหรบันิสิต 
59. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับปริญญาตร ี
60. โครงการปฐมนิเทศนสิิต
ระดับ ป.โท และ ป.เอก 
61. โครงการพัฒนานิสิต 
คณะศึกษาศาสตร ์
ตามมาตรฐานคณุวุฒิ
แห่งชาติ 
62. โครงการการแข่งขัน
ทักษะการสอน 
63. โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์นิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี  5 



89 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5                   
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลัก            
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สิ่งแวดล้อม 

64. โครงการบริจาคโลหิต  
ท าความดีถวาย
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
65. โครงการแสดงความ
ยินดีกับนิสติที่สรา้งช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลยั 
66. โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน                
สาธารณภัยให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร ์
งานศิษย์เนก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเนศษ   
67. โครงการเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าดีเด่น              
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปี 2561 
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ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   
68. โครงการการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบครู
มืออาชีพ 
69. โครงการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
พี่เลี้ยง 
70. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
71. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ภาคเรยีนที่ 2/2560 
72. โครงการนิเทศนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภาค
เรียนที่ 1/2561 
73. โครงการสัมมนากลางปี  
74. โครงการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
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พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพ
ครูและขอบคณุสถานศึกษา 
และปัจฉิมนเิทศนิสติ
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
75. โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความเป็นคร ู
76. โครงการการสร้าง 
แรงบันดาลใจ  
สภาพแวดล้อม 
ที่ดี และครูทีด่ ี
77. โครงการธรรมชาติการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและเด็กมี
ปัญหา นิสติครูอาสา
ช่วยเหลือ 
78. โครงการการจดัการ
เรียนรูด้้วยความรัก 

รวม 78 2 3 2 6 2 1 
รวมท้ังสิ้น   94   ยครงการ 
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