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ส่วนที่  1 
ทิศทางการด าเนินงานตามนโยบายปีงบประมาณ 2566 

 
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ  
 รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศให้มีเสถียรภาพ
อย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความรู้ และความก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสม เพ่ือ เป็นกลไกส าคัญในการ
น าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยุทธศาสตร์ชาติได้ระบุวาระการพัฒนาที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven 
Economy) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ เข้าสู่สังคมสูงวัย 
ตลอดจนรองรับผลกระทบจากพลวัตของกระบวนการโลกาภิวัตน์ การย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
ใหม่ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 จากโจทย์ส าคัญข้างต้นสามารถสรุปประเด็นการพัฒนาทีก่ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรมจะมีบทบาทส าคัญเพ่ือสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายส าคัญของประเทศบรรลุเป้าหมายได้ ดังนี้ 
 1. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. การสร้างองค์ความรู้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าหรับอนาคต และการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 
 3. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม การพัฒนา
ระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทาง 
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 
 4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส าคัญส าหรับการสร้างคน 
สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของประเทศผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่ม
มหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบและการบริหารจัดการ 
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ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 ปรัชญา : ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 

 วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล  
  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล 

 พันธกิจ : 
 1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั ้นสูงโดยมุ ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุน 
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 
                                ทอ้งถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
      มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
      มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่  2  ข้อมลูทั่วไป 
ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

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

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา  
เป็นที่พ่ึงของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติและ
ระดับเอเชีย 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพในระดับประเทศ 
 2. ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
      4. อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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ค่านิยมองค์กร 
 GROWTH  
 G  =  Goals  การมีเป้าหมายในการท างาน การท างานแบบมุ่งเป้า 

   KPI - ผลลัพธ์ของงาน (Outcome)  

 R   =  Responsibility  ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส 

   KPI -  มีระบบการท างานเพ่ือส าเร็จตามเป้าหมาย (Process) 

 O   = Originality  ริเริ่มสร้างสรรค์/เป็นต้นแบบ 

   KPI -  มีความคิดริเริ่มในการท างาน (Output) 

 W   = Wisdom   ปัญญาการสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเองและพัฒนา 

    สังคม 

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

กระบวนการท างาน (Process)    

 T   = Teamwork  การท างานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ  

KPI – กระบวนการท างาน/การร่วมมือในการปฏิบัติงาน(Process)  

และผลลัพธ์ของงาน (Outcome) 

 H   = Happiness องค์กรแห่งความสุขในการท างาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ สังคม)  

    มีจิตบริการที่ด ี(Service Mind) 

   KPI – ตัวบุคลากร/ความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน (Input)  

และผลการปฏิบัติงาน/การแสดงออกซ่ึงจิตสาธารณะ (Output) 

เอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
 “วิชาชีพเป็นหนึ่ง สู่การเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 
อัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 
สมรรถนะหลัก 
 มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานชุมชนและสากล (Community-Based Global 
Learning) 
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ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการ 
ด้านการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของระดับชาติและเป็นที่ 
ยอมรับของเอเชีย 
 เป้าประสงค์ที่ 1.1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนา 
นิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบและกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตทุกระดับ 
มีความพร้อมในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางวิชาการ        
 เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน  
ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาและสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
และการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา 
องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ 4 คณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ  
ได้มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
 เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
  

 โครงสร้างองค์กร 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ภาควิชาจิตวิทยา 
การศึกษาและ               
การแนะแนว 

ภาควิชา             
การบริหาร
การศึกษา 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

ภาควิชาวิจัย
และพัฒนา
การศึกษา 

ภาควิชา
หลักสตูรและ

การสอน 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและ

การกีฬา 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร ์

กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสติ 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
     

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           

   
 

   
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจ า 
คณะศึกษาศาสตร ์

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

 

รองคณบดี 
 

รองคณบดี 
 

รองคณบดี 
 

หัวหน้าภาควิชา 

การบริหาร
การศึกษา 

 

หัวหน้าภาควิชา 

หลักสตูรและการ
สอน 

 

หัวหน้าภาควิชา 

จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

 

หัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลย ี

และสื่อสาร
การศึกษา 

 

หัวหน้าภาควิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการกีฬา 

 

หัวหน้าภาควิชา 

วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ                
คณะศึกษาศาสตร ์

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน  
และคลัง 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ 
พัฒนานิสิต 

 

รองคณบดี 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
(ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายใน พ.ศ. 2563  

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

1. กลุม่งานบริหาร 

1.1 งานบุคคล 
1.2 งานอาคารสถานที่ 
1.3 งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
1.4 งานบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
1.5 งานเลขานุการ 

 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

2. กลุม่งานนโยบาย แผน 
และคลัง 

2.1 งานนโยบายและแผน 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัสดุ 

 

3. กลุม่งานวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

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

   จ านวนคณาจารย์ 

ที ่ ภาควิชา 
จ านวนบุคลากร* 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

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

1 หลักสูตรและการสอน 2 1 2 9 10 2 2 1 1 2 32 

2 การบริหารการศึกษา 1  1  1 2  1   6 

3 วิจัยและพัฒนาการศึกษา  1 1 3 4 1   1  11 
4 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  1  6 3     1 11 

5 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    4 5    2  11 

6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว    7 2 1   1 1 12 
 รวม 3 3 4 29 25 6 2 2 5 4 83 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนบุคลากร* 
ข้าราชการ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 23 

พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 13 

รวม 39 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 
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        ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 

ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การปฏิบัติราชการ 2562 2563 2564 
คะแนนที่ได้ 4.3660 4.0389 4.0373 

คะแนนเต็ม 5.0000 5.0000 5.0000 
  
        ผลประเมิน EdPEx  

ผลประเมิน ปีการศึกษา 
EdPEx 2564 

คะแนนที่ได้ 139 
คะแนนเต็ม 200 

 
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและจ านวนนิสิต  ปีการศึกษา 2565 

ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต รวม 

 ปกต ิ พิเศษ 

1. ระดับปริญญาตรี    
1.1   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 273  273 

1.2   กศ.บ. คณิตศาสตร์ 442  442 

1.3   วท.บ. จิตวิทยา 220 7 227 
1.4   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 336  336 

1.5   กศ.บ. ภาษาไทย 342  342 

1.6   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 274  274 
1.7   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 441  441 

1.8   กศ.บ. สังคมศึกษา 289  289 
1.9   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 342 3 345 

รวม 2,959 10 2,969 

2. ระดับปริญญาโท    
2.1  กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 1 183 184 

2.2  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 100 161 261 
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ระดับ/สาขาที่เปิดสอน 
จ านวนนิสิต รวม 

 ปกต ิ พิเศษ 

2.3  กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 3 26 29 
2.4  กศ.ม. จิตวิทยา 3 22 25 

2.5  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1 23 24 
2.6  วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 14 7 21 

2.7  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 77  77 

2.8 กศ.ม. การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา    
2.9 กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 6 20 26 

รวม 205 442 647 

3.ระดับปริญญาเอก    
3.1  กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 101  101 

3.2  ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 9 7 16 

3.3  ปร.ด. วจิัยและประเมินผลการศึกษา 8 19 27 
3.4  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 69 16 85 

3.5  ปร.ด. จิตวิทยา 6 15 21 
3.6  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 34 2 36 

3.7  กศ.ด. การนิเทศการศึกษา 5  5 

รวม 232 59 291 
       รวมทั้งสิ้น 3,907 

                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 
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งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

รายการ 
งบประมาณ               

รายจ่ายเงินแผ่นดิน 

งบประมาณ                 
รายจ่ายเงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น 35,899,330 67,682,300 

1. งบบุคลากร 7,659,490 2,751,300 
   1.1 เงินเดือน  6,736,690  

   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 636,600 2,751,300 
   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 286,800  

2. งบด าเนินงาน - 17,024,100 

   2.1 ค่าตอบแทน - 12,251,500 
   2.2 ค่าใช้สอย - 2,727,600 

   2.3 ค่าวัสด ุ - 1,970,000 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 75,000 
3. งบลงทุน - 18,074,400 

   3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 2,907,800 
   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 15,166,600 

4. งบเงินอุดหนุน 28,239,840 24,544,700 

   4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27,675,540 13,664,100 
        4.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย 27,675,540 12,368,100 

        4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ  1,296,000 

   4.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและภารกิจหน่วยงาน  10,880,600 
   4.3 วัสดุการศึกษา 564,300  

5. งบรายจ่ายอ่ืน - 5,287,800 

   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

- 
150,000 

   5.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน 

- 
1,631,400 

   5.3 เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน - 3,265,000 
   5.3 รายจ่ายอื่นๆ - 241,400 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  3 

โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2566 
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สรุปและเปรียบเทียบโครงการปีงบประมาณ 2565 และโครงการปีงบประมาณ 2566                            

 

  ที่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน จ านวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

2565 2566 2565 2566 

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา          16 8 471,400 571,600 

2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  30 26 513,600 516,400 
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  18 15 1,858,700 1,711,500 

4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   12 12 473,000 552,800 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  15 14 650,400 1,208,100 

6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  19 18 464,500 485,500 

7 กลุ่มงานบริหาร                        13 11 831,200 830,000 
8 กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง 3 5 30,000 165,000 

9 กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต    53 43 4,131,200 5,081,100 

รวมทั้งสิ้น 179 152 9,424,000 11,122,000 
                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 
 

สรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ที ่ ภาควิชา/ฝ่ายงาน ยุทธฯ 1 ยุทธฯ 2 ยุทธฯ 3 ยุทธฯ 4 ยุทธฯ 5 รวม 

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา                   8     8 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 24  2   26 

3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  15     15 

4 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   12     12 
5 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  13   1  14 

6 ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  17   1  18 

7 กลุ่มงานบริหาร 3    8 11 
8 กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง     5 5 

9 กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 25 4 2 12  43 

 รวมทั้งสิ้น 117 4 4 14 13 152 
                                                                                                        ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 
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โครงการภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนาภาควิชาฯ 
และโครงการกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ (KM)   
 
 

- เพื่อสรุปและรายงานแผนการท างาน
ของภาควิชาให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของภาควิชา 
- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์ในภาควิชา รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในการท างาน
เป็นไปตามเปา้หมายของภาควชิา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พ.ค. 66 67,800 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. หัวหน้าภาควิชาฯ 
2. นางสาวชนัสดา  
ชาวหนอง 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง

พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

1. อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
2. ผศ.ดร.ญดา 
ธาดาณัฐภักดิ ์
3. อ. ดร.ภูวนาถ พิมพ์บูลย ์
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมคืนสู่เหย้า  
ชาววิทย์ฯ กีฬา 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และผสมผสาน
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์และแสดงความ
ยินดีกับบณัฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 65 
 

36,900 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง

พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

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

3 
 

โครงการกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนระดับ
ปริญญาโทและเอก 
 
 

1. เพื่อน าเสนอหัวข้อและปฏิบตัิการ   
การวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. อบรมพัฒนาผลิตงานวิจัย 
3. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการท า
วิจัยของนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
4. เพื่อให้พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนสิิตและคณาจารย์ 
ผลงานที่มีเอกลักษณ์  แตกต่างจาก
สถาบนัอ่ืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 , 2 

 

  1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการสัมมนา
หัวข้อและปฏิบัติการการ
วิจัยของบุคลากรและนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. เพื่อน าเสนอหัวข้อและปฏิบตัิการ   
การวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. อบรมพัฒนาผลิตงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 , 2 

 

พ.ค. 66 
 

46,840 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. ผศ.ดร.ณภัสวรรณ   
ธนาพงษ์อนันท ์
2. ผศ.ดร.ญดา 
ธาดาณัฐภักดิ ์
3. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 
4. อ. ดร.ภูวนาถ พิมพ์บูลย ์

3.2 โครงการสัมมนาและ
ติดตามความกา้วหน้าการ
ท าวิทยานิพนธ์นสิิตระดบั
บัณฑิต 

1.เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการท า
วิจัยของนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 , 2 

 

ธ.ค.65 22,280 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. ผศ.ดร.ญดา 
ธาดาณัฐภักดิ ์
2. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 
3. อ. ดร.ภูวนาถ พิมพ์บูลย ์

3.3 โครงการสัมมนาร่วม  
3 สถาบัน  
 
 

4. เพื่อให้พัฒนางานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนสิิตและคณาจารย์ 
ผลงานที่มีเอกลักษณ์  แตกต่างจาก
สถาบนัอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 , 2 

 

เม.ย. 66 20,880 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

1. ผศ.ดร.ญดา 
ธาดาณัฐภักดิ ์
2. ผศ.ดร.ณภัสวรรณ   
ธนาพงษ์อนันท ์
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายวิชาการและ
วิชาชีพในการวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
ภาควิทยาศาสตร์การกีฬา 

- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิต-อาจารย์ 
กับสถาบนัทั้งในและตา่งประเทศ 
- นิเทศนิสิตประสบการณ์ต่างประเทศ 
การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวชิาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- นิสิตและอาจารย์ ท ากิจกรรมร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบนัเครือข่าย
ทางวชิาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

  มีนิสิตและอาจารย์จาก 
ภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบนั
ทั้งในและตา่งประเทศอย่างน้อย
ปีละ 2 คน 
 

1. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 
2. อ. ดร.วรรณพร   
ส าราญพฒัน์  เบรด ี
3. อ. ดร.ภูวนาถ พิมพ์บูลย ์
4. ผศ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา 
 

4.1 โครงการกิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
ในระดับชาต ิ

- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิต-อาจารย์
กับสถาบนัต่างประเทศ 
- นิเทศนิสิตประสบการณ์ต่างประเทศ 
การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวชิาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 65 -
ก.พ. 66 

16,900 มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับสถาบนัต่างประเทศอย่าง
น้อยปีละ 2 คน 
 

1. อ. ดร.วรรณพร   
ส าราญพฒัน์ เบรด ี
2. อ.ชิระวุฒิ   อัจฉริยชีวิน 

4.2 โครงการกิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายวิชาการ
ในระดับนานาชาต ิ

- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิต-อาจารย์
กับสถาบนัต่างประเทศ 
- นิเทศนิสิตประสบการณ์ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 65 –
ก.พ. 66 

31,900 มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับสถาบนัต่างประเทศอย่าง
น้อยปีละ 2 คน 

1. อ. ดร.วรรณพร   
ส าราญพฒัน์ เบรด ี
2. ผศ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา 
3. อ. ดร.ภูวนาถ พิมพ์บูลย ์
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวชิาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

5 โครงการกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนระดับ
ปริญญาตร ี

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและนสิิตได้ฝึก
ปฏิบัติในการออกก าลังกายและการกีฬา 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิต
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
3. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน   
4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่น
พี่และรุ่นน้องและคณาจารย์เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ และปลูกฝัง
จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

    

 5.1 โครงการไหว้ครูกีฬา 
บูชาอาจารย์ใหญ ่

1. เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตให้เปน็พลเมือง
ดีของสังคม สอดคล้องกับ อัตลกัษณ์ของ
นิสิตมหาวิทยาลยั 
2. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. บูรณาการศิลปวฒันธรรมกับรายวิชา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พ.ย. 65-
ม.ค. 66 

46,600 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. อ. ดร.อนุรักษ์ปภพ  มีตน 
2. อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
3. อ.ชิระวุฒิ   อัจฉริยชีวิน 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

 5.2 โครงการเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สัมพันธ์   

1.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬากับสถาบนัที่มีการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มี.ค. 66 46,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

1. อ.ดร.วัฒนพงษ์   
คงสืบเสาะ 
2. อ.ชิระวุฒิ   อัจริยชีวิน 
3. อ.อัจฉราวดี  ศรีจรูญ 
 

 5.3 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนและ
สานสัมพันธน์้องพี่วิทย์
กีฬา 
 
 

1.เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  
ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก 
2. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่น
พี่และรุ่นน้องและคณาจารย์เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.ปลูกฝังจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 

พ.ย. 65 -
ม.ค. 66 

 
 
 
 
 
 

21,000 
 
 
 
 
 
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

คณาจารย์ทุกทา่นใน
ภาควิชา 
 
 

5.4 โครงการเตรียมความ
พร้อมและศึกษาดูงาน
ก่อนฝึกงาน 
 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิทยากร
มาให้ความรู้ในการฝึกงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พ.ย - ธ.ค.
65 

16,900 นิสิตชัน้ปทีี่ 3 มีความพร้อมใน
การที่จะออกฝึกงาน  
(ฟิตเนส/รพ./กีฬา) 
 

1. อ. ดร.ภูวนาถ พิมพ์บูลย ์
2. อ. ดร.อนุรักษ์ปภพ  มีตน 
3. อ.ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์ 
4. อ.วัฒนพงษ์  คงสบืเสาะ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

6 กิจกรรมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาความเปน็เลิศทาง
วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและนสิิตได้ฝึก
ปฏิบัติในการออกก าลังกายและการกีฬา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 65 19,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. อ. ปิยเชษฐ์   ตะสิงห์ 
2. อ. ดร.ภูวนาถ พิมพ์บูลย ์
3. อ.วัฒนพงษ์  คงสบืเสาะ 
 
 
 

7 โครงการส่งเสริมวิชาชีพ
และวิชาการภายใต้
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
แลกิจกรรมภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนั 
(MOU,MOA) 

-เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิต-อาจารย์กับ
สถาบนัต่างประเทศ 
-เพื่อนิเทศนิสิตประสบการณ์ตา่งประเทศ 
การท างานร่วมกันของสถาบันเครือข่าย
ทางวชิาการและวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 
-เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ ท ากิจกรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพ งานวิจัย สมัมนา 
รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม กับ
สถาบนัเครือข่ายทั้งในและตา่งประเทศ 
- เพื่อให้ภาควิชาฯสามารถเป็นเครือข่าย
สมาชิกกับองค์กรสถาบันสมาคมต่าง ๆ 
ได้อย่างต่อเนื่องทั้งไนและตา่งประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ต.ค. 65 
 

36,800 
 

มีนิสิตจากภาควิชาฯ              
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับสถาบนั    ต่างประเทศอย่าง
น้อยปีละ 2 คน 

1. ผศ.ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา 
2. อ. ดร.วรรณพร  
ส าราญพฒัน์  เบรด ี
3.  อ.อัจฉราวดี  ศรีจรญู 
4. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ม.ค - ก.ย. 
66 

141,300 นิสิตชัน้ปทีี่ 3 และ 4     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ได้ออกฝึกประสบการณ ์

ฝึกงาน 1 
1. อ.ชิระวุฒิ  อัจฉริยชีวิน 
2. อ.ดร.ภูวนาถ  พิมพ์บูลย ์
ฝึกงาน 2 
1. อ.ดร.อนุรักษ์ปภพ  มีตน 
2. อ.ดร.วัฒนพงษ์  
คงสืบเสาะ 

รวมงบประมาณ 571,600  บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 

ระดับปรญิญาตร ี
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการ
ปฐมนิเทศและพบ
ผู้ปกครองนิสิตใหม่  
สาขาวชิาจิตวิทยา 

1) เพื่อแนะน าเร่ืองจ าเปน็ต่าง ๆ ให้กับนิสิต
ชั้นปทีี่ 1 สาขาวิชาจิตวิทยา เชน่ เร่ือง การ
เรียนการสอน ข้อมูลหลักสูตร การพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา การปรับตวัในรั้ว
มหาวิทยาลยั 
2) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อ
สงสัยตา่ง ๆ  อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

มิ.ย. 66 15,180 1) จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 
3) นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเร่ือง 
การเรียนการสอน ข้อมูล
หลักสูตร การพบอาจารย์
ที่ปรึกษา  
การปรับตัวในรั้ว
มหาวิทยาลยัมากกว่าร้อย
ละ  80 

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย
ทางดา้นจิตวทิยา
ส าหรับนสิิต 
ปริญญาตร ี

1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและ
เรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัย
ทางดา้นจิตวทิยา 
2) เพื่อให้นิสิตสามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ได้อย่างถูกต้อง 
3) เพื่อให้นิสิตสามารถจัดท าโครงการวิจัย
ได้อย่างถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 

เม.ย. 66 14,400 1) จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 
3) นิสิตมีระดบัความรู้ 
ความเข้าใจและเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
วิจัยทางดา้นจิตวิทยา
มากกว่าร้อยละ 80 
4) นิสิตมีระดบัทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ
การวิจัยทางดา้นจิตวิทยา
มากกว่าร้อยละ 80 
 

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการการ
ศึกษาวิจัยเชิงจิตวทิยา
และส่งเสริม
สุขภาพจิตในชุมชน 

1) เพื่อให้นิสิตเข้าศึกษาชุมชนโดยใช้
หลักการทางระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
2) เพื่อให้นิสิตฝึกการท างานเปน็ทีมเพื่อการ
วิจัย 
3) เพื่อฝึกฝนการปฏิบัติการผลติผลงานการ
วิจัยทางดา้นจิตวิทยาแก่นิสิตอันจะน าไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางดา้นจิตวทิยา
ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 

ส.ค. 66 18,200 1) จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 
3) นิสิตสามารถตอบข้อ
ซักถามเก่ียวกับการวิจัยใน
การน าเสนอในชั้นเรียนได้ 
มากกว่า 
ร้อยละ 80  
4)  นิสิตมีระดบั
ความสามารถ และทักษะ
การท างานเปน็ทีมวิจัย 
มากกว่าร้อยละ 80 

อ.บวรพจน์   
ชมภูนุช 



 
 

 25 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการการพัฒนา
ทักษะจิตบ าบัดและ
การให้การปรึกษาของ
นิสิต   
สาขาวชิาจิตวิทยา 

1) เพื่อเรียนรู้หลักการ แนวคิดส าคัญการท า
จิตบ าบัดและการให้การปรึกษาส าหรับ
วิชาชีพนักจิตวทิยา 
 
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสติสาขาวชิา
จิตวิทยาในการให้การปรึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 

มิ.ย. 66 18,000 1) นิสิตสามารถตอบข้อ
ซักถามเก่ียวกับจิตบ าบัด
และการให้การปรึกษาใน 
ชั้นเรียนได้มากกว่า 
ร้อยละ  80 
2) ระดับการรับรู้ตนเอง
ด้านวฒุิภาวะ ความฉลาด
ทางอารมณ์ในการท าจิต
บ าบดัและการให้การ
ปรึกษาระดับ 3  
ขึ้นไป 

อ.พ.ต.หญิงดร.
ดุษฎี  เล็บขาว 

5 โครงการศึกษาเรียนรู้
ระบบงานและบทบาท
หน้าที่ของทีมสห
วิชาชีพในการ
ปฏิบัติงาน 
ทางดา้นจิตวทิยา 

1) เพื่อให้นิสิตได้รับองค์ความรูท้ี่เก่ียวข้อง
กับวิชาชีพจิตวทิยามากยิ่งขึ้น 
2) เพื่อให้นิสิตได้ทราบระบบและลักษณะ
การท างานของหน่วยงานทางดา้นจิตวทิยา 
3) เพื่อให้นิสิตได้ทราบบทบาทของ 
สหวิชาชีพในการปฏบิัติงานดา้นจิตวิทยา 
4) เพื่อให้นิสิตได้รับข้อมูลที่จ าเป็นใน 
การตัดสินใจเลือกวิชาเอกและหน่วยงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ตรงตามความ

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

ต.ค.  65 
 

16,800 1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพจิตวิทยามากยิง่ขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ได้ทราบระบบและ
ลักษณะการท างานของ
หน่วยงานทางด้าน
จิตวิทยา 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ต้องการในการศึกษาและการท างานใน
อนาคต 
5) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวเิคราะห์ 
การตัดสินใจ การคาดการณ์อนาคต  
การแก้ไขปัญหาที่มีความซบัซ้อน  
ปัญหาเฉพาะหนา้ การปรบัตัว มีมนุษย
สัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อื่น ให้กับ
นิสิตสาขาวชิาจิตวิทยา  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
ทราบบทบาทของ 
สหวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานดา้นจติวิทยาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ตัดสินใจเลือกวิชาเอกและ
หน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการในการศึกษาและ 
การท างานในอนาคต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6 โครงการจิตวิทยา
บูรณาการกับ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่และ
ชุมชน 

1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางวชิาชีพของนิสิตสาขาวิชาจติวิทยาผา่น
การบูณาการการเรียนรู้แลกเปลีย่นกับสห
วิชาชีพที่มีความโดดเด่นในการบ าบดัหรือ
เยียวยาแบบองค์รวม และผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญจากการบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่  4 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาภูมิ

ม.ค. 66 18,000 1) จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
2). นิสิตมีทักษะดา้น
ความคิดสร้างสรรค์ การ

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ศาสตร์ทั้งจิตวทิยา การบ าบัดทางเลือก 
จากแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น ชุมชน 
2) เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีโอกาสร่วม
กิจกรรมสร้างความตระหนักในคุณค่า
ทรัพยากรบุคคล ศิลปวัฒนธรรม และร่วม
ท านบุ ารุง ศิลปวฒันธรรมอันดีงาม เพื่อ
ความเจริญงอกงามภายในตนและชุมชน 

ปัญญาดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

สร้างวิธีคิดที่เปดิกว้าง 
ยืดหยุ่นเพิ่มข้ึนอย่างน้อย
ระดับ 3 ใน 5 คะแนน 
3) นิสิตมีทักษะการ
ปรับตัว มีมนษุยสัมพนัธ์ 
การท างานร่วมกับผู้อืน่ 
อย่างน้อยระดับ 3 ใน 5 
คะแนน 
4) นิสิตมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างน้อยระดับ 
3 ใน 5 คะแนน 

7 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและสาน
สัมพันธน์ิสิตใหม่  
สาขาวชิาจิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 และทักษะ Soft Skills 
2) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะการด าเนิน
ชีวิตจากตัวแบบทีป่ระสบความส าเร็จ
ทางดา้นจิตวทิยา  
3) เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างนสิิต
สาขาวชิาจิตวิทยาที่เข้าร่วมโครงการ         

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

พ.ย. 65 13,550 1) นิสิตได้พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และทักษะ 
Soft Skills ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 
2) นิสิตได้เรียนรู้ทักษะ
การด าเนินชีวิตจากตัว
แบบทีป่ระสบความส าเร็จ
ทางดา้นจิตวทิยาไม่น้อย
กว่า 

อ.ศุภชัย  ตู้กลาง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

4) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาวชิาจิตวิทยาได้
เสริมสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งนิสิตกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ร้อยละ 80  

8 โครงการพัฒนา 
จิตสาธารณะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพทางด้านจิตวิทยาและลักษณะเฉพาะ
ของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านจติวิทยาและ
ทราบข้อมูลที่จ าเป็นในการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยา 
2) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาจิตสาธารณะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคส์ าหรับ
วิชาชีพจิตวิทยา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

ก.ค. 66 19,920 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80  ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการมีคะแนน
เฉลี่ยอย่างน้อย 4.01 ขึ้น
ไป จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
3) นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
ทางดา้นจิตวทิยาและ
ลักษณะเฉพาะของ
สาขาวชิาตา่ง ๆ ทาง 
ด้านจิตวทิยา และทราบ
ข้อมูลที่จ าเป็นในการ 

ผศ.กรรณิกา   
พันธ์ศร ี
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาตา่งๆ มากกว่า
ร้อยละ  80  ของจ านวน
นิสิตที่เข้าร่วม 
4) นิสิตได้พัฒนาจิต
สาธารณะและคุณ 
ลักษณะอันพึงประสงค์
ส าหรับวิชาชีพจิตวิทยา
มากกว่าร้อยละ  80  ของ
จ านวนนสิิตที ่
เข้าร่วม 

9 โครงการแนะแนว
อาชีพรุ่นพี่สู่รุน่น้อง 
 

1) เพื่อให้นิสิตเกิดการตระหนักรู้ในวิชาชีพ
ของตนเอง ความก้าวหน้าทางวชิาชพี
จิตวิทยา 
2). เพื่อให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์
การท างานในวชิาชีพจิตวทิยาแก่รุ่นน้องที่มี
ความหลากหลายสายอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

ส.ค. 66 15,360 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการมี
คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 

ผศ.กรรณิกา   
พันธ์ศร ี
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) เพื่อให้เกิดเครือข่ายและสร้างสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่าและรุ่นน้องศิษย์
ปัจจุบนั 
 

4.01 คะแนนขึ้นไปจาก 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
3) นิสิตเกิดการตระหนักรู้
ในวิชาชีพของตนเอง 
ความก้าวหน้าทางวิชา 
ชีพจิตวิทยามากกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิตที่เข้าร่วม 
4) นิสิตได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างาน
ในวิชาชีพจิตวทิยาจากรุ่น
พี่ที่มี 
ความหลากหลายสาย
อาชีพท าให้เกิดมุมมอง
ความคิดทิศทางของการ
เดินทางสายอาชีพที่
ชัดเจนมากข้ึน มากกว่า
ร้อยละ  80  ของจ านวน
นิสิตที่เข้าร่วม 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการพัฒนาทักษะ
และสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต  สาขาวิชา
จิตวิทยา 

1) เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงานในวิชาชีพจิตวิทยาของนิสิต
สาขาจิตวทิยา 
2) เพื่อสร้างเสริมประสบการณว์ิชาชีพใน
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนสิิตสาขา
จิตวิทยา  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 

ก.ค. 66 8,400 1) นิสิตได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
จิตวิทยานิสิตอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2). กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์  
ยุระยาตร ์

11 โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะการ
ช่วยเหลือในภาวะ
วิกฤต 
 
 

1) นิสิตมีความรู้และทักษะเก่ียวกับการ
ช่วยเหลือเชิงจิตวิทยาส าหรับผูป้ระสบภาวะ
วิกฤต 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 

ธ.ค. 65 13,750 1) ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
2) นิสิตมีการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ  
การคาดการณ์อนาคต
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยระดับ 3 
จากคะแนนเต็ม 5 

อาจารย์ ดร. 
วิภาณี  สุขเอิบ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) นิสิตมี ทักษะการแก้ไข
ปัญหาที่มีความซบัซ้อน 
ปัญหาเฉพาะหนา้อย่าง
น้อยระดับ 3 จากคะแนน
เต็ม 5 
4) นิสิตมีทักษะการ
ปรับตัว มีมนษุยสัมพนัธ์ 
การท างานร่วมกับผู้อืน่
อย่างน้อยระดับ 3 จาก
คะแนนเต็ม 5 
5) นิสิตกลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้และทักษะเก่ียวกับ
การช่วยเหลือเชิงจิตวิทยา
ส าหรับผูป้ระสบภาวะ
วิกฤตระดับมากข้ึนไป 

12 โครงการพัฒนาทักษะ
จิตบ าบัดตามแนว
ทฤษฎี การควบคุม
พิชิต (Control 
Mastery Theory) 

1) เพื่อเรียนรู้หลักการ แนวคิดส าคัญการท า
จิตบ าบัดจิตบ าบัดตามแนวทฤษฎีการ
ควบคุมพิชิต (Control Mastery Theory) 
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสติสาขาวชิา
จิตวิทยาในการท าจิตบ าบัดจิตบ าบัดตาม

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 
 

ก.ค. 66 19,540 1) ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจของนิสิต
กลุ่มเป้าหมาย ก่อน-หลัง
การพัฒนาสมรรถนะการ

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์  
ยุระยาตร ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 แนวทฤษฎีการควบคุมพชิิต (Control 
Mastery Theory) 

ให้การปรึกษา (ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80) 
2) ความพึงพอใจของ
อาจารย์ และนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
4.01 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

รวมงบประมาณ  191,100  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 

โครงการพัฒนา 
องค์ความรู้และทักษะ
วิชาชีพทางจิตวิทยา
ส าหรับนสิิต  ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษา  
สาขาวชิาจิตวิทยาได้รับความรู้และทักษะที่
จ าเป็นทางดา้นวชิาการและวชิาชีพทางด้าน
จิตวิทยาและการวิจัยทางจิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

ก.ค. 66 29,200 -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

อ.ดร.สุขิริณณ์   
อามาตย์บัณฑิต 

2 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางวิชาการ 

1) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษา  
สาขาวชิาจิตวิทยาได้รับความรู้และทักษะ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

ก.พ. 66 21,600 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
2) นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาจิตวิทยา มี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางวิชาการ 

อ.ดร.วิภาณี   
สุขเอิบ 

3 โครงการสัมมนา
วิทยานพินธส์ าหรับ
นิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาจิตวิทยา 

1) เพื่อให้ระดับบัณฑติศึกษา  สาขาวิชา
จิตวิทยาสามารถด าเนินการท าวจิัยทาง
จิตวิทยาเพื่อการส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ก าหนดของหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

พ.ย. 65 40,800 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
2) นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาจิตวิทยาสามารถ

อ.พ.ต.หญิงดร.
ดุษฎี  เล็บขาว 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

เร่ิมด าเนินการท าวจิัยทาง
จิตวิทยาเพื่อการส าเร็จ
การศึกษาได้ตามก าหนด
ของหลักสูตร 

4 โครงการสัมมนา เร่ือง 
แนวโน้มการวิจัยทาง
จิตวิทยาและเทคนิค
การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการดา้นจิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้ม
การวิจัยทางจติวิทยา 
2) เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษา  
สาขาวชิาจิตวิทยาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการผลิตผลงานทางวิชาที่
สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

พ.ย. 65 38,400 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
2) นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาจิตวิทยามผีลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รบั
การยอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิ

อ.ดร.อารยา   
ปิยะกุล 

รวมงบประมาณ  130,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
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โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาจิตวิทยา 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการปฐมนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพของนิสิต  
สาขาวชิาจิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 
สาขาวชิาจิตวิทยา 
2) เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ วิธีการ การบันทึก
ประสบการณ์ ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต สาขาวิชาจิตวทิยา 
3) เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหนา้ที่ และ
ภาระงานของนิสิตในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต สาขาวิชาจิตวทิยา 
4) เพื่อให้นิสิตเกิดความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนสิิต  สาขาวชิา
จิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

ต.ค. 65 18,400 1) จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) นิสิตมีความรู้และความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต สาขาวิชา
จิตวิทยาระดบัมากข้ึนไป 
3) นิสิตมีความรู้และความ
เข้าใจกระบวนการ วิธีการ 
การบันทึกประสบการณ์ใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต สาขาวิชา
จิตวิทยาระดบัมากข้ึนไป 
4) นิสิตมีความเข้าใจ
บทบาทหนา้ที่ และภาระ
งานของนสิิตในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ

อาจารย์บวรพจน์  
ชมภูนุช 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

นิสิต สาขาวชิาจิตวิทยา
ระดับมากข้ึนไป 
5) นิสิตมีความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพของนิสิต 
สาขาวชิาจิตวิทยาระดับ 
มากข้ึนไป 

2 โครงการสัมมนา
เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพจิตวิทยา
คลินิก 

1) เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนความรูท้างดา้น
วิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางดา้นจติวิทยา
คลินิก 
2) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แนวทาง 
การปฏิบัติงานทีด่ีจากตน้แบบทีท่ างานดา้น
จิตวิทยาคลนิิก 
3) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวเิคราะห์ 
การตัดสินใจ การคาดการณ์อนาคต  
การแก้ไขปัญหาที่มีความซบัซ้อน ปัญหา
เฉพาะหน้า การปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์ 
และการท างานร่วมกับผู้อื่น ให้กับนิสิต
สาขาวชิาจิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

ก.ค. 66 30,000 1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ทบทวนความรู้ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพที่
เก่ียวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางดา้นจิตวทิยาคลินิกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงานทีด่ีจากตน้แบบ
ที่ท างานดา้นจติวิทยา
คลินิกไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

อาจารย์ศุภชัย  
ตู้กลาง 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการสัมมนา
เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึประสบการณ์
วิชาชีพจิตวิทยา 
การปรึกษา 

1) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด
ส าคัญการให้การปรึกษาส าหรับวิชาชีพ
นักจิตวิทยาการปรึกษา  
 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสติสาขาวชิา
จิตวิทยาการปรึกษา 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

ก.ค. 66 26,800 1) ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจของนิสิต
กลุ่มเป้าหมาย ก่อน-หลัง
การพัฒนาสมรรถนะการ
ให้การปรึกษา  (ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80) 
2) ระดับการรับรู้ตนเอง
ด้านความมั่นใจทักษะการ
แก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน ปัญหาเฉพาะหน้า
ระดับ 3 ขึ้นไป  
3) ความพึงพอใจของ
อาจารย์ และนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
4.01 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

อาจารย์พันตรีหญิง 
ดร.ดุษฎี  เล็บขาว 

4 โครงการสัมมนา
เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึประสบการณ์
วิชาชีพจิตวิทยา 

1) เพื่อให้นิสิตเกิดการตื่นตัวและสร้างแรง
จูงให้ที่จะศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้เพิ่มเติม
เพื่อเตรียมความพร้อม 
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

มิ.ย. 66 26,400 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

ผศ.กรรณิกา   
พันธ์ศรี  
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

การแนะแนว 2) เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในเร่ือง
ของระบบงานแนะแนวในโรงเรียนก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

2) คะแนนความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป (4.01 
คะแนนขึ้นไปจาก คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

5 โครงการปัจฉิมนิเทศ  
สาขาวชิาจิตวิทยา  
ประจ าปีการศึกษา  
2565  

1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาได้รู้แนวทางในการ
เตรียมตัวสมัครงานสัมภาษณ์งาน และใน
การเข้าสู่โลกแห่งอาชีพของนสิิตจิตวิทยา  
2) เพื่อกระตุ้นให้นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะ
รับใช้สังคมต่อไป 
3. เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางในการศึกษาต่อในระดบั
บัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

มี.ค. 66 12,940 1) นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจมีความรู้ใน 
การเตรียมตัวสมัครงาน
เป็นนักจิตวิทยามากกว่า
ร้อยละ 80 
2) นิสิตมีทักษะการ
ปรับตัว มีมนษุยสัมพนัธ์ 
การท างานร่วมกับผู้อืน่
สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 
3) จ านวนอาจารย์ นิสิต
และผู้ปกครองที่เข้าร่วม
โครงการ 
มากกว่าร้อยละ 80    
4) ความพึงพอใจของ
อาจารย์ และนิสิตที่เข้า

อ.ดร.สุขิริณณ์    
อามาตย์บัณฑิต 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
4.01 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

6 โครงการสัมมนา
เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ  ระดบั
บัณฑิตศึกษา 
 
 

1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่และภาระงานของนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
2) เพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษาได้ม ี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

มิ.ย. 66 10,200 1) จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) นิสิตได้พัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทหนา้ที่
และภาระงานของนสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
ระดับมากข้ึนไป 
3) นิสิตบณัฑิตศึกษาได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระดับ
มากข้ึนไป 
 

อาจารย์ ดร. 
วิภาณี  สุขเอิบ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์
ของนิสิต  ภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

1) เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนความรูท้าง 
ด้านวชิาการและวิชาชพีที่เก่ียวข้องกับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านจิตวิทยา 
2) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แนวทาง 
การปฏิบัติงานทีด่ีจากตน้แบบทีท่ างานดา้น
จิตวิทยา 
3) เพื่อให้อาจารย์นิเทศก์ได้นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ภาระงานต่างๆ ของนิสติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4) เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
มหาวิทยาลยัและหน่วยงานทีน่สิิต 
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5)เพื่อให้อาจารย์นิเทศก์ได้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต 
สาขาวชิาจิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

พ.ย. 65 – ม.ค. 66 40,560 1) อาจารย์นิเทศก ์
ร้อยละ 100 ออกนิเทศใน
หน่วยงานอย่างน้อย 1 
คร้ังต่อภาคการศึกษา 
2) จ านวนอาจารยน์ิเทศก์
ที่ออกนิเทศในหน่วยงานที่
นิสิตออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไมน่้อยกว่าร้อยละ 
100 ของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์  
ยุระยาตร ์

รวมงบประมาณ  165,300  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาทักษะ
การให้การปรึกษา 
ผ่านระบบออนไลน ์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การให้การปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
นิสิตสาขาจิตวทิยา 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาผา่น
ระบบออนไลน์ของนสิิตสาขาจิตวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การผลิตบัณฑิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3   

การให้บริการวิชาการ 

มิ.ย 66 14,400 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80  ของ 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ความพึงพอใจต่อ 
การจัดโครงการใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า   
4.00  คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม  5) 
3) นิสิตได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
การให้การปรึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิต 
ที่เข้าร่วม 
 
 

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์  
ยุระยาตร ์
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพฒันา
ความรู้ และทักษะการ
ให้การปรึกษาเบื้องต้น
ส าหรับ เพื่อนนิสติที่
ปรึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

1) เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้
พัฒนาทักษะการช่วยเหลือเพื่อนนิสิตที่มี
ปัญหาสุขภาพจติ 
2) เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ทราบเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษานสิิต และ
เครือข่ายทางสุขภาพจิตในระดบั
มหาวิทยาลยั 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
การให้บริการวิชาการ 

ส.ค. 66 8,400 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80  ของ 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ความพึงพอใจต่อ 
การจัดโครงการใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า   
4.00  คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม  5) 
3) นิสิตมหาวิทยาลยั
มหาสารคามได้พัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือเพื่อน
นิสิตที่มปีัญหาสุขภาพจิต 
4) นิสิตมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ทราบ
เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา
นิสิต และเครือข่ายทาง
สุขภาพจิตในระดบั
มหาวิทยาลยั 

อาจารย์ภู  
แก้วอ าไพ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการศูนย์ความ
เป็นเลิศทางจิตวิทยา 
เพื่อ ชุมชน 

1) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาจิตวทิยาสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ในหลักสูตรมาสู่
บริการทางจิตวิทยา 
2) เพื่อฝึกฝนทักษะและความเชีย่วชาญทาง
วิชาชีพและคุณลักษณะทีด่ีของนักจิตวิทยา
แก่นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา 
3) เพื่อประชาสัมพนัธ์ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางจิตวทิยาแก่ชุมชนและสงัคม 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
การให้บริการวิชาการ 

ก.พ. 66 7,200 1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80  ของ 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) นิสิตมีทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์  
การสร้างวิธีคิดที่เปดิกว้าง 
ยืดหยุ่นเพิ่มข้ึนอย่างน้อย
ระดับ 3   
จากคะแนนเต็ม  5 
3) นิสิตมีทักษะการ
ปรับตัว มีมนษุยสัมพนัธ์ 
การท างานร่วมกับผู้อืน่
อย่างน้อยระดับ3  จาก
คะแนนเต็ม  5 
4) นิสิตมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างน้อยระดับ 
3 จากคะแนนเต็ม  5 

อาจารย์ ดร.วิภาณี 
สุขเอิบ 

รวมงบประมาณ  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมนิสิต 
หลักสูตร กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

1) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนิสิต 
2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษ
ของนิสิตตามหลักสูตร 
2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมี
ประสบการณ์การการท างานและการ
บริหารงานดา้นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ใน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบ
อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 155,000 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิตตามหลักสูตร 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะในการแก้ปัญหา 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

อ.พงศ์ธร 
อัศวนิเวศน์ 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
หลักสูตร กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

1) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธแ์ละ
เครือข่ายวิชาการระหว่างศิษย์เก่าและนสิิต
ปัจจุบนั 
2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของนสิิตตามหลักสตูร 
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การประกอบวิชาชีพและการใชช้ีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 91,300 1) ความสัมพันธ์และ
เครือข่ายวิชาการระหว่าง
ศิษย์เก่าและนสิิตปัจจบุัน 
2) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนสิิตตาม
หลักสูตร 
3) ศักยภาพและความรู้ที่
จ าเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพและการใช้ชีวิต 

อ.พงศ์ธร 
อัศวนิเวศน์ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมนิสิต 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบและการ
ประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพครู 
 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
และทักษะทีต่้องใช้ในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพครู 
3) เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการ
สอบ MSU English Exit-Exam 
4) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ขึ้นและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
5) เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้อบรม
ไปใช้ในการท างานในอนาคตได้ 
6) เพื่อพัฒนานสิิตให้มีศักยภาพและทักษะ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
7) เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ใน
ปัจจุบนั  
8) เพื่อสร้างความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

พ.ย. 65 - พ.ค. 66 222,400 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วิธีการทดสอบ
และการประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพคร ู
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้และ
ทักษะที่ต้องใช้ในการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพคร ู
 
3) เพื่อให้นิสิตได้เตรียม
ความพร้อมในการสอบ 
MSU English Exit-Exam 
4) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองขึ้น
และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ของตนเอง 
5) เพื่อให้นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ใน
การท างานในอนาคตได ้

ผศ.ดร.ฐิตวรดา  
พลเยี่ยม 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

9) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

6) เพื่อพัฒนานสิิตให้มี
ศักยภาพและทักษะ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
7) เพื่อสร้างความเข้าใจ
การจัดการเรียนรู้ใน
ปัจจุบนั  
8) เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
9)เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสามารถน า
ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4 โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21 

1) เพื่อพัฒนานสิิตในทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานจริง และสอดคล้องกบั 
สถานการณ์ในปัจจบุัน เชน่ ทักษะด้าน IT 
การสอน online  

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

พ.ย. 65 – มิ.ย. 66 130,000 คณาจารย์และนิสติมี
ความก้าวหน้าในทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัตงิาน
จริง และสอดคล้องกับการ
ท างานดา้นวชิาการ 

ผศ.วีณา ประชากูล 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบัณฑิตที่
คาดหวังของหลักสูตรที่จ าเปน็และ
สอดคล้องกับวิชาชีพ (ครูปฐมวยั) 

5 โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
การศึกษาปฐมวัย 

1) เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานและ
บริการของศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักและให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บนพืน้ฐานการ
วิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมการท างานและ
บูรณาการความเชีย่วชาญของสาขาวิชาสู่
การผลิตบัณฑิตที่เปน็เลิศ 
3) เป็นศูนย์กลางการบริการวชิาการและ
องค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวยัเพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าในการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่   
1 , 2 , 3 

พ.ย. 65 - พ.ค. 66 104,100 คณาจารย์และนิสติมี
ความก้าวหน้าในการ
ท างานดา้นวชิาการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
ส าเร็จการศึกษาตามเวลา
ที่ก าหนดไว ้

ผศ.วีณา ประชากูล 

6 โครงการศึกษาศาสตร์
วิชาการ เปิดบ้านครู
ภาษาไทย (Thai 
Teacher Open 
House) 

1)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตสาขาวชิาภาษาไทย ในการบูรณาการ
องค์ความรู้สู่ทักษะการปฏบิัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 100,000 นิสิตมีทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธีคิด
ที่เปิดกว้าง ยืดหยุน่ ทักษะ
การปรับตัว มีมนษุย
สัมพันธ์ การท างาน

อ. ดร.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 2)  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการผลิต
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 
3)  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธีคิดที่เปดิกว้าง และ
ยืดหยุ่น     
4)  เพื่อส่งเสริมทักษะการปรับตัว มีมนุษย
สัมพันธ์ การท างานร่วมกับผู้อื่น และการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรค์   
 5)  เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาศให้แก่ครู-
อาจารย์ และนักเรียนในชุมชน แสดง
ศักยภาพทางดา้นภาษาไทย 

ร่วมกับผู้อื่น และทักษะ
การสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์

7 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงวิชาการ 
 

1) เพื่อเสริมสร้างประสบการณว์ิชาชีพครู
แก่นิสิตด้านการบริหารจัดการชัน้เรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
2) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรูแ้ละการบูร
ณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

พ.ย. - ธ.ค. 65 50,000 นิสิตมีทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การคาดการณ์อนาคต 
ทักษะการปรับตวั มีมนุษย
สัมพันธ์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และทักษะ
การสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์

ผศ.ดร.อัฐพล  
อินต๊ะเสนา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3) เพื่อให้นิสิตน าประสบการณท์ี่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อวิชาชพี
ครู 
4) เพื่อให้นิสิตเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวชิาการ และวิชาชีพคร ู

8 โครงการค่ายครู
ภาษาไทย 

1) เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดเจต
คติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
2) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยในการ
สอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
3) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยได้บูรณา
การความรู้สู่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

มี.ค. - เม.ย. 66 74,000 นิสิตมีทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การคาดการณ์อนาคต 
ทักษะการปรับตวั มีมนุษย
สัมพันธ์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และทักษะ
การสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์

อ. ดร.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 

9 
 

โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนสู่การบูรณา
การการสอน และการ
ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1) เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดเจต
คติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
2) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยให้กับ
นิสิตสาขาวชิาภาษาไทย 
3) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยได้เรียนรู้
นอกห้องเรียนสู่การบูรณาการการสอน 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 50,000 นิสิตมีทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การคาดการณ์อนาคต 
ทักษะการปรับตวั มีมนุษย
สัมพันธ์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และทักษะ

อ.วรางคณา  
เทศนา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์

10 โครงการการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 

1) เพื่อให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มีความรู้และศกัยภาพใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21และยุคปกติใหม่ 
2) เพื่อให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มีความรู้และทกัษะในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
3) เพื่อให้นิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ได้พฒันาเค้าโครงการท า
วิจัย เพื่อน าไปสู่การท าวิทยานพินธ์ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
4) เพื่อเป็นการก ากับ ติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะในการท าวทิยานิพนธ์ของนิสิต

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 53,500 1) บุลคากรในหลักสูตรให้
มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 
2) มีการด าเนินการจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปี 
2566 อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับนโยบาย วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร 
3) บุคลากรมีความรัก 
สามัคคี ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ดีเพื่อร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรฯต่อไป 

อ.ดร.กันยารัตน์ 
สอนสุภาพ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิา
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้
อย่างเหมาะสม 
5) เพื่อพัฒนาบลุคากรในหลักสตูรให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการ
สอนและพฒันาผู้เรียน 

11 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะนักวิจัยของนสิิต
ปริญญาโทสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

1) เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
เสริมสร้างทักษะนักวิจัยของนิสติปริญญาโท
สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
2) เพื่อจัดประชุมวิพากษ์หัวข้อการวิจัยของ
นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาหลักสตูรและการ
สอน 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

19 - 20 พ.ย. 65 
และ 15 - 16 เม.ย. 66 

145,300 นิสิตมีทักษะนักวิจัยและมี
หัวข้อการวิจัยที่พร้อม
ส าหรับการท าวิทยานิพนธ ์

รศ ดร.มนตรี  
วงษ์สะพาน 

12 โครงการพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร กศ.ม.
สาขาวชิาหลักสูตร
และการสอน 

1) เพื่อด าเนินการศึกษาดูงานตา่งประเทศ
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิตอลที่ Gifu University ประเทศญี่ปุ่น
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร กศ.ม.
สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
2) เพื่อเข้างานการประชุมทางวชิาการใน
ประเทศญี่ปุ่นของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

24 - 27 เม.ย. 66 75,900 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนได้
แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรโดยการใช้
เทคโนโลยดีิจิตอลและ
สอดคล้องกับทิศทางการ

รศ ดร.มนตรี  
วงษ์สะพาน 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลักสตูรและการ
สอน 

จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านวชิาการ
และการวิจัยของนิสติ
ปริญญาโท 

1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บนพืน้ฐานการ
วิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมการท างานและ
บูรณาการความเชีย่วชาญของสาขาวิชาสู่
การผลิตบัณฑิตที่เปน็เลิศ 
2) เป็นศูนย์กลางการบริการวชิาการและ
องค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวยัเพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าในการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

พ.ย. 65 - พ.ค. 66 96,400 คณาจารย์และนิสติมี
ผลงานนวัตกรรม 
ผลงานวิจัย เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหรือส าเร็จ
การศึกษาตามเวลาที่
ก าหนดไว ้

ผศ.ดร.จิตรา  
ชนะกุล 

14 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการ
วิจัยเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไปการ
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการท า
วิจัย 
2. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนางานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
3. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึง
กระบวนการพฒันาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

ต.ค. - ธ.ค. 65  
และ ม.ค. - มี.ค. 66 

171,000 นิสิตมีทักษะนักวิจัยและมี
หัวข้อการวิจัยที่พร้อม
ส าหรับการท าวิทยานิพนธ ์

ผศ. ดร.จิระพร  
ชะโน 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดบั
ดุษฏีบัณฑิตเพื่อการ
ประชุมวชิาการและ
เผยแพร่ผลงานระดบั
นานาชาติและ
การศึกษาดูงาน 

1.เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
ระดับนานาชาต ิ
2.เพื่อให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารและสร้าง
เครือข่ายวิจัยจากต่างประเทศ 
3. เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานระดบั
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่  1  
 

ต.ค. - ธ.ค. 65  
และ ม.ค. - มี.ค. 66 

192,600 นิสิตมีทักษะการสื่อสาร
และสร้างเครือข่ายวิจัย
ต่างประเทศ 

ผศ. ดร.จิระพร  
ชะโน 

รวมงบประมาณ  1,711,500  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการสัมมนา
เพื่อปรับพื้นฐานและ
เตรียมความพร้อม 
 
 

1) เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและปรบั
ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2) เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางการ
เรียน การปฏิบัติตน ข้อมูล 
วัตถุประสงค์ดา้นกิจกรรมนิสิต วินัย
สวัสดิการนสิิตตา่ง ๆ และการใช้
ชีวิตในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ได้
คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกนัเอง 
เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้
นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- การเสริมสร้างทักษะ
ทางดา้นวชิาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
- ทักษะด้านวุฒิภาวะ 
ความฉลาดทางอารมณ ์
-  ทักษะการปรับตวั  
มีมนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน             
- ทักษะการบริหารเวลา       
- การศึกษาที่เท่าเทียม 
Quality Education 
 
 

มิ.ย. - ส.ค. 
66 

40,000 เชิงปริมาณ 
- นิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมาก โดย
ค่าเฉลี่ย 3.5 จาก 5 
คะแนน 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสติรุ่นพี่และนิสติ
รุ่นน้องในสาขาวชิา
คณิตศาสตร ์
- นิสิตได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ถึงมุมมองและ

ทัศนคติระหว่างนิสิต 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชัน้ปทีี่ 1 
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี ราญมีชัย 
อ.ดร.ศุกานดา  
ด่านกุลประเสริฐ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

 

 

2 โครงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอ่ืน ๆ เพื่อการ
สื่อสารของนิสิตสาขา
คณิตศาสตร ์

1) เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาอ่ืน ๆ กับนิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ทั้ง 5 ชัน้ป ี
 2) เพื่อให้นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ได้
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาอ่ืน ๆ  
เพื่อการสื่อสารกับต่างชาติและ
ประกอบการทดสอบทางดา้นภาษา
เพื่อการศึกษาต่อ และท างานใน
วิชาชีพครูในอนาคต 

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- การเสริมสร้างทักษะ
ทางดา้นวชิาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
- ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การคาดการณ์อนาคต 
- ท ักษะด ้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธี
คิดที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น 
- ทักษะการปรับตวั มี
มนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อืน่             
- การศึกษาที่เท่าเทียม 
Quality Education 

ม.ค. - มี.ค. 66 60,000 เชิงปริมาณ 
1) นิสิตสาขาคณิตศาสตร์
ชั้นปทีี่ 1-5 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมาก 
 
เชิงคุณภาพ 
1) นิสิตสาขาคณิตศาสตร์
สามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน
ได ้
2) นิสิตสาขาคณิตศาสตร์
สามารถน าความรู้ดา้น
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน
ไปใช้ทดสอบตา่ง ๆ ได้ 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชัน้ปทีี่ 1-5 
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี ราญมีชัย 
อ.ดร.ศุกานดา  
ด่านกุลประเสริฐ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

เช่น TOEIC, MSU 
English Exit Exam เป็น
ต้น 

3 โครงการพัฒนานสิิต
สาขาคณิตศาสตร์ให้มี
ความเป็นเลิศดา้น
ความรู้และทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1) เพื่อให้ความรู้และทักษะการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับนิสติ
สาขาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ชั้นป ี
 2) เพื่อให้นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ได้
มีความรู้และทักษะการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนใน
วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน และท างานในวชิาชีพครูใน
อนาคต 

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- Smart University 
- ทักษะการแก้ไขปัญหา
ที่มีความซับซ้อน ปัญหา
เฉพาะหน้า              
- ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธี
คิดที่เปิดกว้าง ยืดหยุน่     
- ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
- การศึกษาที่เท่าเทียม 
Quality Education 
 

พ.ย. 65 -ม.ค. 
66 

59,000 เชิงปริมาณ 
1) นิสิตสาขาคณิตศาสตร์
ชั้นปทีี่ 1-5 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมาก 
เชิงคุณภาพ 
1) นิสิตสาขาคณิตศาสตร์
สามารถมีความรู้และ
ทักษะการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2) นิสิตสาขาคณิตศาสตร์
สามารถน าความรู้การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชัน้ปทีี่ 1-5 
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี ราญมีชัย 
อ.ดร.ศุกานดา  
ด่านกุลประเสริฐ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

ไประยุกต์ใช้ในรายวชิาชีพ
ครูหรือปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน 

4 โครงการการสัมมนา
และสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาคณิตศาสตร์ 
(ชั้นปีที่ 3) 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในเร่ืองวิธีการที่ท าให้เด็ก
สนใจและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ส าหรับการเป็นครูในอนาคต 
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาทักษะการสอนที่ดึงดดูความ
สนใจของผู้เรียนและดา้นด้าน
บุคลิกภาพส าหรับการเป็นครูใน
อนาคต 
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นครูในอนาคต 

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- การเสริมสร้างทักษะ
ทางดา้นวชิาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
- ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การคาดการณ์อนาคต 
- ท ักษะด ้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธี
คิดที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น 
- ทักษะการปรับตวั มี
มนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อืน่             
- การศึกษาที่เท่าเทียม 
Quality Education 
 
      

พ.ย. 65 - ก.พ. 
66 

60,000 เชิงปริมาณ 
1) นิสิตสาขาคณิตศาสตร์
ชั้นปทีี่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมาก 
 
เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในเร่ืองวิธีการที่ท า
ให้เด็กสนใจและการพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับการเป็น
ครูในอนาคต 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาทักษะการสอนที่
ดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนและดา้นดา้น

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชัน้ปทีี่ 3  
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี ราญมีชัย 
อ.ดร.ศุกานดา  
ด่านกุลประเสริฐ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

  บุคลิกภาพส าหรับการเป็น
ครูในอนาคต 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นครู
ในอนาคต 

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การ
สร้างแรงบนัดาลใจสู่
การเป็นครูมืออาชีพ
ในการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงบทบาทเก่ียวกับ
การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 
2) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และ
สร้างทัศนคตทิี่ดีต่อการจัด
การศึกษาแบบตา่ง ๆ ในศตวรรษที่ 
21 
3) เพื่อให้นิสิตน ามาประยุกต์ใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- การเสริมสร้างทักษะ
ทางดา้นวชิาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
- ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การคาดการณ์อนาคต 
- ท ักษะด ้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธี
คิดที ่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น    
  
- ทักษะการปรับตวั มี
มนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อืน่             

ม.ค. - มี.ค. 66 60,000 เชิงปริมาณ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 
เชิงคุณภาพ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มมากข้ึน 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชัน้ปทีี่ 4 
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี ราญมีชัย 
อ.ดร.ศุกานดา  
ด่านกุลประเสริฐ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

- การศึกษาที่เท่าเทียม 
Quality Education 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ต่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร ์
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรักใคร่สามัคคีต่อกัน
และกัน 

6 โครงการทบทวน
ความรู้มุ่งสู่การสอบ
บรรจุครูคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับ
นิสิตสาขาวชิาคณิตศาสตร์  คณะ
ศึกษาศาสตร์ก่อนการสอบบรรจุใน
ปี 2566 
2) เพื่อแนะน าแนวทางในการเข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเปน็
ข้าราชการครู  ต าแหน่งครูผูช้่วย 
3) เพื่อสร้างความมั่นใจให้นิสิตที่จะ
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครู  ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- การเสริมสร้างทักษะ
ทางดา้นวชิาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
- ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การคาดการณ์อนาคต 
- ท ักษะด ้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธี
คิดที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น 
- ทักษะการปรับตวั มี
มนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อืน่             

มี.ค. - พ.ค. 66 60,000 1. บัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์  ไดท้บทวน
ความรู้ก่อนการสอบบรรจุ
ในปี 2564 
2. ได้รับแนวทางในการเข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
3. มีความมั่นใจที่จะเข้า

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชัน้ปทีี่ 4-5 
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี ราญมีชัย 
อ.ดร.ศุกานดา  
ด่านกุลประเสริฐ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

 
 

- การศึกษาที่เท่าเทียม 
Quality Education 

 

7 โครงการพัฒนา
วิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ
 

1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ ชัน้ปีที่ 5 ให้มีผลงาน
ทางวชิาการทัง้ในระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ
 

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- สนับสนนุและส่งเสริม
การวิจัย 
- การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ MSU 
Goal 
- ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
- ทักษะการปรับตวั มี
มนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อืน่             
- ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์
- ขจัดความยากจน No 
Poverty 
- การมีสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี Good 

ม.ค. - มิ.ย. 66  20,000 1. นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขา
คณิตศาสตร์มีผลงานทาง
วิชาการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 

 

 

 

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
นิสิตชัน้ปทีี่ 5 
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ประเสริฐ  
เรือนนะการ 
ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา 
อ.ดร.สาวิตรี ราญมีชัย 
อ.ดร.ศุกานดา  
ด่านกุลประเสริฐ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

Health and well-
being 
- การศึกษาที่เท่าเทียม 
Quality Education 
- การจัดการน ้าและ
สุขาภิบาล Clean 
Water and Sanitation 

8  โครงการพัฒนาการ
ศักยภาพการวิจัย
และการตีพิมพ์
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1) เพื่อส่งเสริมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย์
ภาควิชาวจิัยและพฒันาการศึกษา
พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
2) เพื่อส่งเสริมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย์
ภาควิชาวจิัยและพฒันาการศึกษา
ตีพิมพ์ผลงานวจิัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ 

- สนับสนนุและส่งเสริม
การวิจัย 
- การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ MSU 
Goal     
- ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การคาดการณ์อนาคต 
- ทักษะการแก้ไขปัญหา
ที่มีความซับซ้อน ปัญหา
เฉพาะหน้า         

มิ.ย. - ก.ย. 66 20,000 เชิงปริมาณ 
1) นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา
และคณาจารย์ภาควิชา
วิจัยและพฒันาการศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการศักยภาพการ
วิจัยและการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาต ิ
2) นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาวจิัยและพฒันา
การศึกษาส่งบทความ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ หรือ 
นานาชาต ิ

นิสิตระดับบัณฑติศึกษา 
โท – เอก 
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์ 
ผศ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์  
สว่างบุญ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

- ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธี
คิดที่เปิดกว้าง ยืดหยุน่    
- ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนื  
Partnerships for the 
Goals 

เชิงคุณภาพ 
1) นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา
และคณาจารย์ภาควิชา
วิจัยและพฒันาการศึกษา 
สามารถพัฒนางานวิจัยให้
มีคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยพิจารณา
จากการตอบรับการตีพิมพ ์

9 โครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การวิจัยระหว่างนสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม และ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้น
การวิจัยระหว่างนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษา สาขาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม และ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- การเสริมสร้างทักษะ
ทางดา้นวชิาชีพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
- ทักษะด้านภาวะผู้น า 
- ทักษะการปรับตวั มี
มนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อืน่             
- ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์    
 

มิ.ย. - ก.ย. 66 
 

60,000 เชิงปริมาณ 
1) นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
จ านวน 25 คน 
2) คณาจารย์ ภาควชิาวจิัย
และพัฒนาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม จ านวน  

นิสิตระดับบัณฑติศึกษา 
โท – เอก 
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์ 
ผศ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์  
สว่างบุญ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

10 คน 
3) คณาจารย์และนิสติ
สาขาวิจัย วัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
คณาจารย์ จาก
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จ านวน 30 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิด
เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
การวิจัยทางการศึกษา 

10 โครงการสัมมนาหัวข้อ
วิทยานพินธน์ิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
วิจัยและพฒันา
การศึกษา 

1) เพื่อพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธข์อง
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา ภาควิชา
วิจัยและพฒันาการศึกษา 
2) เพื่อสร้างความสัมพนัธ ์
อันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต 
 

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- สนับสนนุและส่งเสริม
การวิจัย 
- ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การคาดการณ์อนาคต 

ม.ค. - เม.ย. 66 45,000 เชิงปริมาณ 
1) จ านวนนสิิตที่เข้าร่วม
โครงการ 
2) จ านวนคณาจารย์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

นิสิตระดับบัณฑติศึกษา 
โท – เอก 
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

- ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างวิธี
คิดที่เปิดกว้าง ยืดหยุน่    
- ทักษะการปรับตวั มี
มนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อืน่             
- ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
- การศกึษาที่เท่าเทียม  
Quality Education             

3) นิสิตได้น าเสนอหัวข้อที่
จะด าเนนิการท า
วิทยานพินธ ์
 
เชิงคุณภาพ 
1) ความพึงพอใจต่อการให้
ค าแนะน าของคณาจารย์
ต่อการน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของเค้า
โครงวิทยานิพนธ ์

ผศ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่าง
บุญ 
 

11 โครงการการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
และนวัตกรรมทางการ
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

1) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ 
และทักษะภาษาอังกฤษและ
นวัตกรรมทางการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 
2) เพื่อพัฒนาอาจารย์สร้างสื่อการ
สอนทางเทคโนโลยีทางการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- สนับสนนุและส่งเสริม
การวิจัย 
- การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ MSU 
Goal 
- ทักษะการปรับตวั มี
มนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อืน่             

ม.ค. - ก.ค. 66 26,400 เชิงปริมาณ 
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
คณาจารย์ในภาควิชาฯ 
 



 
 

 66 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

- ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
- การศึกษาที่เท่าเทียม  
Quality Education  
- ขจัดความยากจน No 
Poverty 
- การมีสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี Good 
Health and well-
being 
- การจัดการน ้าและ
สุขาภิบาล Clean 
Water and Sanitation 

12  โครงการการศึกษาดู
งานและเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ
การวัดผล ประเมินผล 
และวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาอาจารย์และนิสิตให้มี
ความรู้ประสบการณ์และมโีอกาส 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นด้านการ
วัดผล การประเมินผล สถิติและการ
วิจัยทางการศึกษาระหว่างกนั  
2) เพื่อสืบสานและส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

- พัฒนาศักยภาพนสิิต 
- สนับสนนุและส่งเสริม
การวิจัย 
- การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศ MSU 
Goal 

ม.ค. - พ.ค. 66 42,400 เชิงปริมาณ 
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
คณาจารย์ในภาควิชาฯ 
และนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์นสิิต นักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคามกับ
มหาวิทยาลยั/สถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ 
3) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวดัผล 
การประเมินผล สถิติและการวิจยั
ทางการศึกษาของคณาจารย์นสิติ 
นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาของมหาวิทยาลยั/
สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ 

- ทักษะการปรับตวั  
มีมนุษยสัมพนัธ์ การ
ท างานร่วมกับผู้อืน่             
- ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
- การศึกษาที่เท่าเทียม  
Quality Education  
- ขจัดความยากจน No 
Poverty 
- การมีสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี Good 
Health and well-
being 
- การจัดการน ้าและ
สุขาภิบาล Clean 
Water and Sanitation 

รวมงบประมาณ    552,800    (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 



 
 

 68 

โครงการภาควิชาการบริหารการศึกษา  
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 ระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก 

1 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ การเตรียม
ความพร้อมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และ
สานสัมพันธน์้องพี่
ส าหรับนสิิตปริญญา
โท และปริญญาเอก 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมตัวนิสิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากรุ่นพี่ รุน่ปัจจบุันของ
วิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
3. เพื่อให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นปัจจุบนัของวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 65 60,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 

2 โครงการการประชุม 
สัมมนา ก ากับติดตาม
การจัดการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต และ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหาร

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ต.ค. 65  
- ม.ค. 66 

 

62,100 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

และพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี 2564 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษาหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  
การน าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับ
นิสิตปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. – เม.ย. 
66 
 

50,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 

4 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  
การน าเสนอเค้า
โครงการวิจัยส าหรับ
นิสิตปริญญาโท สาขา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ธ.ค. 65 – ม.ค. 
66 
 

60,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 



 
 

 70 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสรา้ง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการวิจัย
และพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา
ส าหรับ นิสิตปรญิญา
เอก สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนา
การศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต.ค.  – พ.ย. 
65 
 

45,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 

6 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการการสรา้ง
เครื่องมือและการ
เขียนรายงานการวิจัย
และพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา
ส าหรับนิสิตปรญิญา
โท สาขาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พ.ย. ธ.ค. 65 
 

50,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 



 
 

 71 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวชิาการ
สู่ความเป็นเลิศส าหรับ
นิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 
สาขาวชิาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา  

1. เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกับหลักการแนวคดิและทฤษฎี
เก่ียวกับภาวะผูน้ าทางการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพในการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก.พ. - มี.ค. 66 
 

70,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 

8 โครงการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาต้นแบบใน
การจัดการศึกษาที่
เป็นเลิศส าหรับนิสิต
ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกสาขาวชิา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา  

1. เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเป็นผู้น าทางการศึกษาและการบริหาร
จัดการศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เครือข่ายวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พ.ย. – ธ.ค. 65 
 

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

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 

9 โครงการอบรมการ
เขียนบทความวิจยัเพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ในประเทศและ

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการเขียน
บทความการวิจยัได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ม.ค - ก.พ. 66 60,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

วารสารนานาชาติ 
ส าหรับนสิิตระดับ
ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกสาขาวชิา
การบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท าวิจยั และสามารถเขียน
บทความวิจยัได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
3. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาการเขียนบทความ
วิจัยและน าไปพฒันาเป็นงานวิจยัให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

10 โครงการงานบริหาร
สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย ส าหรับนิสติ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาการ
บริหารและพัฒนา
การศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเป็นผู้น าทางการศึกษาและการบริหาร
จัดการศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เครือข่ายวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี.ค. – พ.ค. 
66 
 

200,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 

11 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และเสริมสร้างจิต
อาสาส าหรับส าหรับ
นิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาการ

1. เพื่อให้นิสิตพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจติอาสา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ม.ค. – ก.ค. 66 
 

60,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 



 
 

 73 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

บริหารและพัฒนา
การศึกษา 

ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

12 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ปฏิบัติการวชิาชีพ
ทางการบริหาร
การศึกษาส าหรับนิสิต
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาการ
บริหารและพัฒนา
การศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางการบริหารที่เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ทางคุรุสภาก าหนด 
2. เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ทางวชิาชีพทางการบริหารการศึกษาที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางคุรุสภาก าหนด 
3. เพื่อให้นิสิตได้น าหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ไดจ้ริงและเกิดประสทิธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ภาคเรียนที่ 
2/65  

ภาคเรียนที่ 
3/65 

 
ภาคเรียนที่ 

1/66 
 

146,300 1. นิสิตมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ฝึกปฏิบัติการวชิาชีพ
ทางการบริหารที่เปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางคุรุ
สภาก าหนด 
2. นิสิตได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษาที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางคุรุสภา
ก าหนด 
3. นิสิตไดน้ าหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ไดจ้ริงและเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

หัวหน้าภาควิชา/ 
ประธานหลักสูตรฯ 
คณาจารย์ภาควชิา
การบริหาร
การศกึษา 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา 
13 โครงการนิสิตสังคม

ศึกษาจิตอาสา พัฒนา
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาสังคมศึกษา ได้
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเป็นผูน้ า ผู้
ตามที่ดีการท างานเปน็ทีม การปลูก
จิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์ มีจิต
สาธารณะ เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม และ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสังคมศึกษามี
ประสบการณ์การพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ  
3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสังคมศึกษามีทักษะ
และประสบการณ์ในการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ  
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 

ก.พ. - ก.ค. 66 153,400 1) นิสิตสาขาสงัคมศึกษา 

ได้ฝึกทักษะกระบวนการ

คิด การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี

การท างานเปน็ทีม การ

ปลูกจิตส านึกในการ

บ าเพ็ญประโยชน์ มีจิต

สาธารณะ เป็นผู้เสียสละ

เพื่อส่วนรวม และเรียนรู้

การอยู่ร่วมกันกับชุมชน 

2) นิสิตสงัคมศึกษามี

ประสบการณ์การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอน

ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการฯ  

3) นิสิตสงัคมศึกษามี

ทักษะและประสบการณ์

ในการปรับปรุง

ประธานหลักสูตรฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่

เข้าร่วมโครงการฯ 

 

14 โครงการ การอบรม
สัมมนาและการศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนิสิตสังคม
ศึกษา 

1) เพื่อพัฒนาสมรรถะของนิสิตสาชาสังคม
ศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้น าความรู้จากการ
อบรมและการศึกษาดูงานมาบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่   
3) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นครูของนิสิต
สาขาสังคมศึกษา  
4) เพื่อพัฒนาให้นิสิตสาขาสังคมมีความเป็น
พลเมืองโลก  
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 

มิ.ย. - ก.ค. 66 91,300 1) นิสิตสาขาสงัคมศึกษา

ได้รับการพัฒนาสมรรถะ

ของนิสิตสาชาสังคมศึกษา

ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 

21  

2) นิสิตได้น าความรู้จาก

การอบรมและการศึกษาดู

งานมาบูรณาการเข้ากับ

การเรียนการสอนรูปแบบ

ใหม่   

 3) นิสิตได้รับการพัฒนา

ทักษะความเปน็ครูของ

นิสิตสาขาสงัคมศึกษา  

ประธานหลักสูตรฯ 
 



 
 

 76 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

 4) นิสิตได้รับการพัฒนา

ให้นิสิตสาขาสังคมมีความ

เป็นพลเมืองโลก  

รวมงบประมาณ  1,208,100  (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 

ระดับปริญญาตรี 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์  
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
เทคโนฯ ระดับปริญญาตรี  

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาการจัดการ
เรียนการสอนแผนการเรียน การปฏิบัติตัว 
วางตัว การใชช้ีวิตนิสิต และการสานสัมพันธ์
น้องพี่เทคโนการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1.7 
กลยุทธ์ที่ 1 

ก.ค. 66 20,000 คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนิสติระดับ
ปริญญาตรี สาขาฯเข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย 
80% 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
อ.ดร.มาณวิกา 
กิตติพร 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สานสัมพนัธ์
น้องพี่เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อให้นิสิตเกิดความสามัคคีรุ่นน้อง-รุ่นพี่
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เป้าประสงค์ที่ 
4.1.1, 4.12 
กลยุทธ์ที่ 1 

ก.ค. 66 10,000 
 

นิสิตปทีี่ 1-2-3 ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
อ.ดร.เหมมิญช์  
ธนปัทม์มีมณ ี

3 โครงการนิสิตเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 
   

เพื่อให้นิสิตมีจิตอาสาพฒันาชุมชนและเป็น
การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 
กลยุทธ์ที่ 1 

พ.ย. 65 
 

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

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
อ.ดร.เหมมิญช์  
ธนปัทม์มีมณ ี
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์  

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการกีฬาสัมพนัธ์ศิษย์เก่า      
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษากับกับศิษยป์ัจจุบนั 
เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา   

เพื่อให้ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจบุันได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันและ
สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1.7 
กลยุทธ์ที่ 2 

พ.ย. 65 10,000 ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบนั
ร่วมงานอย่างน้อย
จ านวน  50-100 คน 

อ.ดร.ธนดล  
ภูสีฤทธิ์ 
อ.ดร.ชนยุตฏษ์ 
ช้างเพชร 

5 โครงการแสดงความยนิดีกับรุน่
พี่ส าเร็จการศึกษาและคน้หาสุด
ยอดนิสิตเทคโนฯ 
(The Best’ Student ETC)  

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแสดงความยินดีแก่
บัณฑิตภาควชิาและสานสัมพันธ์รุ่นน้องรุ่นพี่
และศิษย์เก่าและคน้หานสิิตที่เปน็สุดยอดของ
การเป็นผู ้
ปฏิบัติตนดี เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจให้นิสิต
พัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่นิสิตเทคโน
ฯรุ่นต่อๆไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1.7 
กลยุทธ์ที่ 2 

ธ.ค. 65 30,000 นิสิตทุกชัน้ปีร่วม
โครงการอย่างน้อย     
80 % 

ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
อ.ดร.ชนยุตฏษ์ 
ช้างเพชร 

6 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมพัฒนานสิิต 
เสริมทักษะความรู้บูรณาการ
รายวิชา 
   1. วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น   
   2. วิชากิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา  

เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการเรียนการสอนและส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 
กลยุทธ์ที่ 1 

พ.ย. 65 60,000 
(ถั่วเฉลี่ยทุก
รายวิชา) 

 

นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
โครงการละไมต่ ่ากว่า  
80 % 

ผศ.ดร.รัฐสาน์ 
เลาหสุรโยธิน 
ผศ.ก่อเกียรติ  
ขวัญสกุล 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 
ผศ.ดร.ฐาปนี   
สีเฉลียว 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์  

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

   3. วิชาการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนเพื่อผลิต
สื่อการศึกษา 
    4. วิชาวิทยาการค านวณ
และออกแบบเทคโนโลย ี
    5. วิชาวิทยาการหุ่นยนต์
และปัญญาประดิษฐ์เบื้องตน้ 
   6. วิชาอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 
    7. วิชานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ผศ.ดร.มานิตย์  
อาษานอก 

7 โครงการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนส าหรับนสิิตใหม่
สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาภายใน
สาขาวชิาและให้นิสิตเข้าใจตนเองรวมถึง
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใหม่ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 
กลยุทธ์ที่ 2 

ส.ค. 66 20,000 นิสิตชัน้ปทีี่1 เข้าร่วม 
100% นิสิตชั้นปีอ่ืนๆเข้า
ร่วมโครงการ 10 – 20 
คน 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 
อ.ดร.มาณวิกา 
กิตติพร 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์  

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการบริการให้ค าปรึกษา เพื่อให้บริการให้ค าปรึกษานิสิตในการเรียน 
การท าโครงงาน การท าวิจัย/การท า
วิทยานพินธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เป้าประสงค์ที่ 
6.1.1, 6.1.2 
กลยุทธ์ที่ 1,2 

ส.ค. 66 10,000 นิสิตที่มปีัญหาเกี่ยวกับ 
การเรียน การท า
โครงงาน การท าวิจยั/ 
ร้อยละ 100 เข้ารับ
บริการ 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาทุกท่าน 

9 โครงการ ETC TA Training 
 

ส่งเสริมและสนับสนนุหลักสูตรพัฒนานิสติให้
มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านการให้บริการงานตาม
ขอบข่ายของหลักสูตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 

ต.ค. 65 20,000 นิสิตชัน้ปทีี่ 3-4 ร้อยละ 
80 เข้าร่วมกิจกรรม 

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

10 โครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ประกอบด้วย การคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ การสื่อสารและความร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เป้าประสงค์ที่ 
6.1.1, 6.1.2 
กลยุทธ์ที่ 2 

เม.ย. 66 51,900 นิสิตชัน้ปทีี่ 1-4 ร้อยละ 
80 เข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.มานิตย์ 
อาษานอก 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 
อ.ดร.มาณวิกา 
กิตติพร 
อ.ดร.ชนยุตฏษ์ 
ช้างเพชร 

รวมงบประมาณ   251,900   (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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งบฝึกประสบการณ์ 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. ศึกษาดูงานก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา  
(เปลี่ยนเปน็ชัน้ปทีี่ 4 เทอม1) 

2. โครงการน าเสนอผลงานนิสิต
หลังฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
(มหกรรมคนท าสื่อฯ) 

 
 
เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานและ
น าเสนอหน่วยงานที่ได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนสิิตชัน้
ปีที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 

กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ธ.ค.  65 
 
 
 

เม.ย. 66 
 

 
 

28,000 
 

 
 

6,000 
 
 
 

 
 
นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์วิชาชีพนอก
ห้องเรียนและจาก
ประสบการณ์จริง 
  
 
 
 

 
 
ผศ.ก่อเกียรติ 
ขวัญสกุล 

 
 

ผศ.ก่อเกียรติ 
ขวัญสกุล 

2 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบ การณ์
วิชาชีพ 

1. ค่าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง
การนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการฝึกสอน 

 
 

 
 
เพื่อก ากับติดตามและ 
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์
ของนิสิต 

   
 
ม.ค. – เม.ย. 66 

 
 

55,000 
 
 
 
 

  
 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 
ตั้งภักดี 

 
 
 

รวมงบประมาณ   89,000   (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเปิดโลกทัศน์ทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวฒุิ 

เพื่อให้นิสิตและคณาจารยไ์ด้รับ
ความรู้และไดป้ระสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

พ.ค. 66 20,000 
(ป.โท ป.เอก 
ปี 1 ปี 2) 

ได้รับความรูป้ระสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยั อย่างน้อยหนึ่ง
คร้ังต่อภาคคณาจารย์ใน
ภาควิชา และนสิิตสาขาวชิา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 80 % 

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

2 โครงการสัมมนานิสติ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
วิทยานพินธ ์

เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑติ ศึกษา
ได้พบอาจารย์ทีป่รึกษาและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ท าวิทยานิพนธ์กับรุ่นพี่และ
เพื่อน   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 
 
 
 

ส.ค. 66 20,000 
(ป.โท) 

 
20,000 
(ป.เอก) 

คณาจารย์ในภาควิชา และ
นิสิต ระดบับัณฑิตศึกษา 
ของภาควิชา เข้าร่วม
โครงการ  80 % 

ผศ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน 
รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ 
ผศ.ดร.มานิตย์  อาษานอก 
ผศ.ดร.ฐาปนี  สีเฉลียว 
อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์ 

3 โครงการพัฒนานสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษาบูรณาการรายวิชา  

เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิการเรียน
การสอนและสง่เสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

ส.ค. 66 5,000 
(ป.โท) 

 
5,000 

จัดกิจกรรรมอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
โดยมีนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2565-

ผศ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน 
อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์ 
อ.ดร.เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณ ี
ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

(ป.เอก) 2566 เข้าร่วมโครงการละไม่
ต ่ากว่า 15 คน 

 

4 โครงการโสตฯ-เทคโนฯสัมพนัธ ์ เพื่อสร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
และเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 5 

พ.ย. 65 20,000 
(ป.โท ป.เอก 

ปี 1) 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2565 
เข้าร่วมโครงการ  80 % 

ผศ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน 
ผศ.ดร.มานิตย์ อาษานอก 
อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์ 

5 โครงการแสดงความยนิดีกับรุน่พี่
ที่ส าเร็จการศึกษา 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแสดง
ความยินดีแก่มหาบณัฑิตและ
ดุษฏีบัณฑิตและสานสัมพันธ์รุน่
น้องรุ่นพี่ศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

ธ.ค. 65 10,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2564-
2565 และมหาบัณฑิตและ
ดุษฏีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ  
80 % 
 

ผศ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน 
ผศ.ดร.มานิตย์ อาษานอก 
อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์ 

6 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ
เพื่อพัฒนานสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 
(โครงการใหม่) 

1.เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นิสติระดบั
บัณฑิตศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อให้มีแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง 
2.เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

ม.ค. 66 44,600 
(ป.โท ป.เอก 
ปี 1 ปี 2) 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนิสติระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2565-
2566 
เข้าร่วมโครงการ  80 % 

ผศ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน 
รศ.ดร.เผชิญ กิจระการ 
รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ 
ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว 
ผศ.ดร.มานิตย์ อาษานอก 
อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนา
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาให้เข้มแข็ง
มากข้ึน 

รวมงบประมาณ   144,600   (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการกลุ่มงานบริหาร  
 

งานบุคล 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ได้แก่
การพัฒนาผลงานของ
บุคลากร การพัฒนา
ศักยภาพการท างานเปน็
ทีม กิจกรรม 
“Workshops” 

1.  เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนนุในการปฏบิัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และเพิ่มศักยภาพใน
การท างานเพื่อความก้าวหนา้ในวิชาชีพของ
บุคลากร และสร้างเสริมวฒันธรรมการท างาน
อย่างบูรณาการของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ต.ค. 65 -  
ก.ย. 66 

243,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น.ส.ณัชชลิดา 
เหลี่ยมไธสง  
รศ.ดร.มนตรี   
วงษ์สะพาน 

2 โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการบุคลากรสาย
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2566 

1. มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการเสนอขอต าแหน่ง
ทางวชิาการเพิ่มข้ึน 
2. พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการในดา้นต่าง ๆ เช่น การท าวิจัย การแต่ง
ต ารา และหนังสือการน าเสนอผลงาน รวมถึงการ
พัฒนาทักษทางด้าน Soft Skills เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พ.ย. 65 - 
พ.ค. 66 

87,620 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น.ส.ณัชชลิดา 
เหลี่ยมไธสง  
รศ.ดร.มนตรี   
วงษ์สะพาน 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการเขียนผลงานวจิัยเพื่อเสนอตีพิมพ์
ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 
 

3 โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการบุคลากรสาย
สนับสนนุเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งที่สงูขึ้น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

1. เพื่อให้บุคลากรได้แนวทาง เทคนิคในการผลติ
ผลงานวชิาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งที่สงูขึ้น 
พัฒนาทักษะการเขียนผลงาน  
2. เพื่อให้บุคลการได้แลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นร่วมกัน น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองและทักษะการเขียนผลงานต่อไป 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมผีลงานวจิัย
ในการพัฒนางานประจ าให้ดียิ่งขึ้นและสามารถน า
งานวิจยัไปขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เม.ย. 65 – 
ก.ย. 66 

22,380 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

น.ส.ณัชชลิดา 
เหลี่ยมไธสง  
รศ.ดร.มนตรี   
วงษ์สะพาน 

4 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปี 2566 

1. เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้
เหมาะสมสอดคล้องกับอาชีพของตนและน าไป
ประยุกต์ใช้ ในงานที่ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าเทคนิควิธีการในการ
พัฒนาบุคลิกภาพไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และการ
ท างานรูปแบบในรปูแบบต่าง ๆ และวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ธ.ค. 65 - 
มิ.ย. 66 

17,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า

น.ส.ณัชชลิดา 
เหลี่ยมไธสง  
รศ.ดร.มนตรี   
วงษ์สะพาน 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลิกลักษณะเปน็รายบุคคลพรอ้มข้อแนะน าเพื่อ
การพัฒนา 

ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปี 2566 

1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองศิลธรรม 
จริยธรรม สามารถน าใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. เพื่อให้รู้จักการท างานเป็นทมี ท างานอย่างมี
ความสุข มีทัศนคติทีด่ีต่องาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มา
ใช้บริการ และหน่วยงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคี
ภายในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พ.ย. 65 - 
มิ.ย. 66 

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

น.ส.ณัชชลิดา 
เหลี่ยมไธสง  
รศ.ดร.มนตรี   
วงษ์สะพาน 

รวมงบประมาณ   400,000   บาท  (สี่แสนบาทถ้วน) 
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งานอาคารสถานที่ 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์/
สภาพแวดล้อม  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ 2566 
 

เพื่อให้บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์  
ได้บ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดภายใน
ส านักงาน และบริเวณโดยรอบพื้นที่ต่าง ๆ 
ของคณะศึกษาศาสตร์  และยังช่วยส่งเสริม
การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดลอ้มของ
คณะเพื่อตอบสนองกับนโยบาย
มหาวิทยาลยัสีเขียว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

พ.ย. 65 -  
มี.ค. 66 

22,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

2 โครงการพัฒนาภูมิ
ทัศน์และร่วมใจการ
จัดการขยะ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 
 

เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมใจกันปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน์คณะศึกษาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายเชิงรุก
ของมหาวิทยาลัยสีเขียนและรักษา
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ม.ค. - ก.ย 66 8,500 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการ  Big 
Cleaning Day  คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ 2566 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ม.ค – ส.ค. 66 
 

19,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

รวมงบประมาณ   50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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งานพัฒนาหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

การส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.ทุก
หลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ต.ค. 65 – ก.ย.
66 

180,000 หลักสูตรปรับปรุง  
ครบทุกหลักสูตร 

- รศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน 
- นางเพ็ญสิริ  วังหน้า 
- ปธ.หลักสูตร 
- เลขานุการภาควิชา 

2 
 
 

การประกันคุณภาพภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

เพ่ือหลักสูตรรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตาม
เกณฑ์ สกอ.  
ทุกหลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ก.ค. 66  150,000 หลักสูตรมีผลคะแนน
ประเมิน 3.01 ร้อย
ละ 100 และมี
หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 
AUN-QA 1 หลักสูตร 

- รศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน 
- นางเพ็ญสิริ  วังหน้า 
- ปธ.หลักสูตร 
- เลขานุการภาควิชา 

3 
 
 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุก
หลักสูตร 

เพ่ือทุกหลักสูตรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ต.ค. 65 – ก.ย.
66 

50,000 ทวนสอบรายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษา อย่างน้อย
ร้อยละ 30  

- รศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน 
- นางเพ็ญสิริ  วังหน้า 
- ปธ.หลักสูตร 
- เลขานุการภาควิชา 

รวมงบประมาณ   380,000   บาท  (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
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โครงการกลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง 

 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล

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

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณด้าน
การเงินและพัสด ุ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัด
จ้าง 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเบิกจา่ยเงินและ
การจัดซื้อจัดจ้างกับเจ้าหน้าที่จากกองคลัง
และพัสด ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พ.ค. 66 20,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
เบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการเบิกจ่ายเงินและการ
จัดซื้อจัดจ้างกับเจ้าหน้าที่
จากกองคลังและพสัด ุ

1. รศ.ดร.มนตรี  
วงษ์สะพาน 
2. นางสาวทิฆัมพร  
ปัสสาโก 
3. นางสาว 
ภัทราภรณ์ ชาวนคร 
 

2 โครงการทบทวน
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2566 - 
2569 และถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปี งบประมาณ 
2566  

1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2566 – 2569 
2. เพื่อถ่ายทอดนโยบายของแผนกลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต.ค. 65 30,000 1. ได้ทบทวนและปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 

2566 – 2569 

2. ได้ถ่ายทอดนโยบาย

ของแผนกลยุทธ์สู่การ

ปฏิบัติ ประจ าปี

งบประมาณ 2566 

1. รศ.ดร.มนตรี  
วงษ์สะพาน 
2. นางสาวทิฆัมพร  
ปัสสาโก 
3. นางสาว 
ภัทราภรณ์ ชาวนคร 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดการ
ความรู้ (KM) สู่การ
ปฏิบัติ เพื่อสนบัสนุน
การด าเนินการที่เป็น
เลิศ 

1. เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดสีู่ความเป็นเลิศ 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กร
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พ.ย. 65 – มี.ค. 
66 

20,000 1. ได้แนวปฏิบตัิที่ดีสู่ความ

เป็นเลิศ 

2. บุคลากรภายในองค์กร

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน 

1. รศ.ดร.มนตรี  
วงษ์สะพาน 
2. นางสาวทิฆัมพร  
ปัสสาโก 
3. นางสาว 
ภัทราภรณ์ ชาวนคร 
 

4 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) ปีการศึกษา 
2565 

1. เพื่อจัดท าและส่งเสริมให้แผนพัฒนา
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค ์
2. เพื่อสนับสนนุการจัดท ากิจกรรม Action 
Planning for Improvement Priorities 
คณะศึกษาศาสตร์ 
3. เพื่อให้คณะด าเนินงานได้บรรลุตาม
ผลลัพธท์ี่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต.ค. 65 – เม.ย. 
66 

45,000 1. ได้สนับสนนุการจัดท า
กิจกรรม Action 
Planning for 
Improvement Priorities 
คณะศึกษาศาสตร์ 
2. ได้จัดท าและส่งเสริมให้
แผนพัฒนาองค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค ์

1. รศ.ดร.มนตรี  
วงษ์สะพาน 
2. นางสาวทิฆัมพร  
ปัสสาโก 
3. นางสาว 
ภัทราภรณ์ ชาวนคร 
 

5 โครงการการประเมิน
คุณภาพสู่ความเปน็
เลิศ EdPEx 
 
 

1. เพื่อพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศที่เปน็สากล เข้าใจบริบทของ
ตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส.ค. 66 55,000 1. ได้คะแนนประเมิน
เป็นไปเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1. รศ.ดร.มนตรี  
วงษ์สะพาน 
2. นางสาวทิฆัมพร  
ปัสสาโก 
3. นางสาว 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเปน็เลิศ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิีด่ี 

ภัทราภรณ์ ชาวนคร 
 

รวมงบประมาณ  165,000   บาท   (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต 
 

งานวิจัยและงานวารสาร 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการผลิตหนังสือ/
ต าราวิชาการ 

  1. เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้ใชค้วามรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการเขียนต ารา หนังสือ
วิชาการ และผลติสื่อทางการเรียนการ
สอนเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการและ
สังคมในวงกว้าง 
  2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถและค้นควา้หาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อน ามาเขียนต าราหรือ
หนังสือวิชาการที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอนและผลิตสื่อการสอนที่มีคณุภาพ
และได้มาตรฐานเพื่อใช้ส าหรับศกึษา
ค้นคว้าและอ้างอิง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ต.ค. 65 – ก.ย. 
66 

(ธ.ค.65 – ก.พ.
66) 

400,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน 
อ.ดร.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 
นางรุ่งทพิย์ สิงพร 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

หรือใช้ประกอบการเรียนการสอนและ
การให้บริการฝึกอบรม 
  3. เพื่อคัดเลือก ต ารา หนังสือวิชาการ 
และสื่อต่างๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอน  และจัดท าโดยคณาจารย์  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม เพื่อการจัดพิมพ์ เผยแพร ่

2 ทุนอุดหนุนสง่เสริมการ
วิจัยประเภทส่งเสริการ
ตีพิมพ์ในวารระดบัชาติ
และนานาชาติ ส าหรับ
คณาจารย์และ                        
บุคลากรสายสนับสนุน 

 1. เพื่อเพิ่มจ านวนผลงานตพีิมพ์
เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติของคณาจารย์และระดับชาติ
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
  2. เพื่อสนับสนนุคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถ
ผลิตผลงานในฐานข้อมูลระดบัชาติและ
นานาชาตไิด ้
  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
(ม.ค. – ก.พ. 65) 

1,800,000 1. ได้งานวจิัย
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนนุที่เข้าร่วม 
2. ได้บทความวจิัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน 
อ.ดร.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 
นางรุ่งทพิย์ สิงพร 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการ
พัฒนางานทีป่ฏิบัติ เพื่อน าไปสูก่ารขอ
ผลงานทางวชิาการต่อไป 

3 โครงการส่งเสริมการ
ตีพิมพ์วารสาร
นานาชาต ิ

  เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

พ.ค. – มิ.ย. 66 
 
 

75,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน 
อ.ดร.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 
นางรุ่งทพิย์ สิงพร 

4 โครงการประชุม
วิชาการนานาชาต ิ

เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปทางการศึกษา
โดยการสร้างกลไกความร่วมมือทางดา้น
การศึกษาและปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการจัดการศึกษาและพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยและประเทศ
ในภูมิภาคต่าง ๆ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

มี.ค. 66 200,000 มีเครือข่ายด้านวิจัย
และวิชาการทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ 

ผศ.ดร.จิระพร  ชะโน 
อ.ดร.อารีย์รัตน์  
โนนสุวรรณ 
นางรุ่งทพิย์ สิงพร 

รวมงบประมาณ   2,475,000   บาท   (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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งานบริการวิชาการ 
ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ 

แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

คลินิกวิจัย 1.เพื่อพัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

3 ก.พ. – ก.ย. 66 100,000 เชิงปริมาณ 
1) ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา  และผูท้ี่
สนใจ  เข้าใช้บริการ อย่าง
น้อย 100 คน  
2) นิสิต/นักศึกษา ของ
มหาวิทยาลยั มหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  เข้า
ใช้บริการ อย่าง
น้อย 100 คน  
เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  ระดบัมากข้ึน
ไป  

ศูนย์บริการวิชาการฯ 

 
 

 2. เพื่อบริการวิชาการโดย
เน้นองค์ความรู้ด้านการวิจัย 
และบูรณาการเข้าสู่การ
เรียนการสอน 

3 ก.พ. – ก.ย. 66  เชิงปริมาณ 
1) จ านวนบุคลากรทาง
การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 95 คน 
เชิงคุณภาพ 

ศูนย์บริการวิชาการฯ 
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ท างานเชิงพืน้ที่กับบุคลากร
และหน่วยงานทางการศึกษา 

2) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ
มากข้ึนไป 

2 การบริการวิชาการแก่สังคม  1) เพื่อพัฒนาระบบบริการ
วิชาการทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและ
สังคม 
2) เพื่อส่งเสริมบุคลากรและ
หน่วยงานทางการศึกษา ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ได้รับประโยชน์สงูสุดในการ
บริการ 
 

3 ก.พ. – ก.ย. 66 50,000 เชิงปริมาณ 
1) ได้ระบบบริการวชิาการที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 
จ านวน 1 ระบบ 
2) จ านวนบุคลากร และ
หน่วยงานทางการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 1 หน่วยงาน 
จ านวน  110 คน 
เชิงคุณภาพ 
1) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  ระดับ
มากข้ึนไป 

ศูนย์บริการวิชาการฯ 
 

รวมงบประมาณ   150,000   บาท   (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 



 
 

 99 

งานบริการนิสิต 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงพัฒนาเตรียมความพร้อมการ
ท าบทนิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการท าบทนพินธส์ าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 

ต.ค. 65 – พ.ค. 66 20,000  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการท าบทนพินธ์
ส าหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

น.ส.วาสนิี  
ปรีจ ารัส 

2 โครงการอบรมโปรแกรม iThesis 
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  
                        
 

เพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบ iThesis  

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 

ต.ค. 65 – ก.พ. 66 40,000  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มีความพร้อมในการจัดท า 
 iThesis 

น.ส.วาสนิี  
ปรีจ ารัส 

3 โครงการ EDU MSU OPEN 
HOUSE 2023 เปิดโลกแห่ง
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 

1.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูลภารกิจ
หลักของ 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
ฉบับที่ 12  

ธ.ค. 65 30,000 1.  ภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ได้แก่ผู้บริหาร  อาจารย์  
บุคลากร  และนิสิต   

นางศุภรภัทร ์
กลมดวง 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล
ผู้รับผิดชอบ 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  และผลงานด้านตา่ง  ๆ  
ของคณะศึกษาศาสตร ์
 2.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธค์ณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  ในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อสายตาสาธารณชน  ในดา้นการ
ผลิตบัณฑิต   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 
 

  2.  ภายนอก
มหาวิทยาลยั  ได้แก่  
ประชาคมโดยรอบ
มหาวิทยาลยั  นักเรียน  
นักศึกษา  ผู้ปกครอง ทั่ว
ประเทศ  
 

รวมงบประมาณ  90,000 บาท    (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
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งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ  

แผนกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจ 
ติดป้ายบูชาครู 

1. เพื่อเป็นการรับมอบปา้ยติดอกคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้แก่นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ 
2. เพื่อรักษาประเพณีการประดบัป้าย      
ติดอกคณะศึกษาศาสตร์ ทีส่ืบตอ่กันมา 
3. เพื่อให้เกิดความรัก และสามัคคีของ
นิสิตภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
 

1 ต.ค. 65 30,000 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รบัป้าย
ติดอกคณะศึกษาศาสตร ์
2. ได้รักษาประเพณีในการประดับ
ป้ายติดอกคณะศึกษาศาสตร์ทีส่บืต่อ
กันมา 
3. นิสิตภายในคณะศึกษาศาสตร์เกิด
ความรักและสามัคค ี

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์

2 โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 - 
2565 
 
 

1. เพื่อแสดงความยินดีกับบณัฑติ 
มหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ทีส่ าเร็จการศึกษา 
2. เพื่อฝึกซ้อมบัณฑิต  มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตให้เกิดทักษะ มี
ความสามารถปฏิบัติการรับพระราชทาน
ปริญญาบตัรได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

1 
 

ธ.ค. 65 150,000 1. บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตมีทักษะในการรับพระราชทาน
ปริญญาบตัร  สามารถปฏิบัติ  ได้
อย่างถูกต้องรวดเร็วตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร 

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ  
แผนกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ สวดอิติปิโส 
 108 จบ เพื่อจิตกุศล 

1.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนิสิตตคณะศึกษาศาสตร ์
2.  เพื่อฝึกจริยธรรมการให้ทาน การ
รักษาศีลและการท าจิตใจให้สงบด้วย
การภาวนา 
3.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ
คณะศึกษาศาสตร์ในการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยแก่นิสติ 
4. ท าบุญครบรอบ 55 ปี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

1 
 

ม.ค. – มี.ค. 
66 

10,000 
 

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสิตตคณะศึกษาศาสตร์ 
2. ฝึกจริยธรรมการให้ทาน  
การรกัษาศีลและการท าจิตให้สงบ
ด้วยการภาวนา  
3. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยให้แก่นิสิต 

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย ์

4 โครงการแลกเปลี่ยน
สมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
 

1) เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสิต
แสดงความสามารถที่เปน็เลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นสิิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แสดงศักยภาพ ในการ
พัฒนาทักษะทางวชิาชีพ 
 

1 ม.ค. – มี.ค. 
66 
 

30,000 1. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสติ
แสดงความสามารถที่เปน็เลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
2. ได้ส่งเสริมสนบัสนุนให้นิสติคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  
 

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ  
แผนกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันสาธารณะภัย
ให้กับนิสิตและบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์  
 
 

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยให้กับนิสติและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์
2. เพื่อฝึกซ้อมแผนหนีไฟในอาคารสูง 
3. เพื่อให้เกิดการตื่นตัวหรือเตรียมความ
พร้อมในกรณีหากเกิดสาธารณภัยเพื่อ
ลดการศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สนิให้กับ
นิสิตและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
 

1,5 ก.พ. 66 5,000 
 

1.นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันสาธารณภัยให้กับนสิิตและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์      
2. นิสิตได้รับการฝึกซ้อมแผนหนไีฟใน 
อาคารสงู 
 

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย ์

6 โครงการกระดานด าสัมพนัธ์  
คร้ังที่ 17 

1. เพื่อสานสัมพันธ์ของนสิิตนักศึกษา
วิชาชีพครูจาก 5 สถานบนัการศึกษา 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต- 
ประสานมิตร และมหาวิทยามหาสารคาม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นแลกเปลี่ยน
ทักษะวิชาการด้านการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของนสิิต
นักศึกษาในด้านตา่งๆร่วมกัน 

1 ก.พ. - เม.ย.
66 
 

30,000 1. เกิดความสัมพันธ์อันดีของนสิิต
นักศึกษาวิชาชีพครูจาก 5 สถานบัน
การศึกษา อันได้แก่  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรตประสานมิตร  
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. เกิดกิจกรรมที่มุ่งเน้นแลกเปลี่ยน
ทักษะวิชาการด้านการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ  
แผนกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสานสมัพันธ์ 
การประกวดสปิริตเชยีร์ การประกวด
ขบวนวัฒนธรรม และประกวดแบลคบ
อรดสตาร์ และมิสชอค 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวชิาชพี
ของนิสิตนักศึกษาในด้านต่างๆร่วมกัน 
3. นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพใน
การร่วมกันแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ การ
ประกวด สปิริตเชียร์ การประกวด
ขบวนวัฒนธรรม ประกวดแบลคบอรด
สตาร์ และมสิชอค 
 

7 โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์
เก่าดีเด่น ประจ าปี 2566 

1. เพื่อยกย่องเชิญชูเกียรติศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
2. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ร่วมวางแนวทาง
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1,5,7 มี.ค. 66 20,000 1.ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้รบัการ
ยกย่องเชิญชูเกียรติ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ด าเนนิการตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านการผลติ
บัณฑิต 
 

นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย ์

8 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาวะผูน้ า และมอบงานสาน
ต่อสโมสรนิสติ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

1. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความเปน็ผูน้ า 

1 เม.ย. - พ.ค. 
66 
 

30,000 
 

1. นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลกัษณะ
ความเป็นผูน้ า 

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ  
แผนกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ – นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

2. เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจในบทบาท และ
หน้าที่ของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
3. เพื่อให้นิสิตได้รับการพฒันาตนเอง
ตามมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ  

2. นิสิตได้เข้าใจในบทบาท และหน้าที่
ของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
3. นิสิตได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  
 

9 โครงการปฐมนิเทศนิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์     
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา 2566 
 
 

1. เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา 
การลงทะเบียน การให้บริการ  และการจัด
เรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์   
2. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับความรู้เรื่องทักษะ 
การใช้ชีวิตในมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  
และภูมิใจในคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1 มิ.ย. - ก.ค. 
66 
 

90,000 1. นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ หลักสูตรการศึกษา การ
ลงทะเบียน การให้บริการ  และการ
จัดเรียนการสอนของคณะ
ศึกษาศาสตร์   
2. นิสิตใหม่มีความรู้เรื่องทักษะการ    
ใช้ชีวิตในมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
2. นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ  และ
ภูมิใจในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

นางสาวจฑุามาศ  
พุทธสาระวงค ์
นายมนต์ชัย   
ทัพสุริย ์

รวมงบประมาณ  395,000  บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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งานพัฒนาระบบและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อกิจกรรม/

โครงการ 
วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ/ยุทธศาสตร์ที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเทศน์
มหาชาติ 
ประจ าปี 2566 
(ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี.ค. 66 4,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 

2 โครงการวัน
ศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี 2566  

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี.ค. 66 150,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ/ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี 2565 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เม.ย 66 7,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์
มหาวิทยาลยั

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เม.ย 66 4,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ/ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

มหาสารคาม 
ประจ าปี 2566 
(ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีสมโภช
พระพุทธกันทร
วิชัยอภิสมัยธรรม
นายก 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2566 
(ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เม.ย 66 4,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 

6 โครงการถวาย
เทียนพรรษาและ
ผ้าอาบน ้าฝน 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 66 4,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ/ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ประจ าปี 2566 
(ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

7 โครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่น  คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี 2566 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก.ย. 66 40,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ/ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการเชิดชู
เกียรติบุคลากร 
คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2566 
(ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก.ย. 66 10,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 

9 โครงการบุญกฐิน
สามัคคี ประจ าปี 
2566 
(ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พ.ย. 66 4,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ/ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

10 โครงการวัน
สถาปนา
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
ประจ าปี 2566 
(ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธ.ค. 66 4,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นางสาวชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์ พรรณะ 

11 โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
องค์กร คณะ

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธ.ค. 66 15,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ/ยุทธศาสตร์ที ่

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี 2566 
 

3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

12 โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
องค์กร คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี 2566 
(ร่วมกับ
ส่วนกลาง) 
 

1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3.เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนนิการตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธ.ค. 66 4,000 1.ได้ด าเนินการจัด
โครงการตามประเพณฮีีต 
12 อย่างน้อย 3 โครงการ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการ 
3.คณะฯได้ด าเนนิการ
โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 
1 โครงการ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
นส.ชไมพร ศรีหาเวช 
นายสงวนศักดิ์  พรรณะ 

รวมงบประมาณ  250,000  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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ศูนย์กิจการต่างประเทศ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ 

แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพ  

1. เพื่อพัฒนานสิิตให้มีความรู้
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่
สามารถน าไปใชไ้ด้จริงในการ
เรียนและในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต รวมถึงในการ
ทดสอบวัดระดบัความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่
วิชาชีพ (MSU English Exit 
Exam, CU-TEP, TU-GET, 
TOEIC, TOEFL, IELTS) 

1 1 ต.ค. 65  
ถึง 

 30 ก.ย. 66 

727,700 1) ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้คะแนนการทดสอบหลังอบรม
สูงขึ้น 
2) ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้มีระดับความสามารถที่เหมาะสม
กับช่วงชั้นปี (A1-2, B1-2, C1-2) 

1. ผอ.ศูนย์กิจการต่างประเทศ 
2. น.ส.เมลินดา ทวยภา 

2 โครงการพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์สูส่ากล 

1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์คณะ
ศึกษาศาสตร์สู่ความเป็นสากล 
โดยท าผ่านการจัดกิจกรรม
ร่วมกับสถาบนัต่างประเทศ 

2. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้
วางแผนร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ(ภายใต้ 
MOU,MOA)  

1 1 ต.ค. 65  
ถึง 

 30 ก.ย. 66 

22,000 1) เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน และ
กิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 
2) เกิดกิจกรรมเชิงประจักษ์ภายใต้
ข้อตกลงใน MOU ที่คณะฯ มีรว่มกับ
สถาบนัต่างรประเทศ 
3) เกิดการเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในตา่งประเทศ 

1. ผอ.ศูนย์กิจการต่างประเทศ 
2. น.ส.เมลินดา ทวยภา 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่  

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยน และ
กิจกรรมทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

รวมงบประมาณ  749,700  บาท  (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจด็ร้อยบาทถ้วน) 
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ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนากลางปี 
นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 
2565 

1.  เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่น
ความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ที่
ได้รับจากการไปฝึกปฏิบัติการสอน
ในแต่ละสถานศึกษาต่างๆ แล้ว
สามารถน าความรู้และเทคนิคใน
การเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   
2.  เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจใน
องค์ความรู้เรื่อง การเขียนบทความ
วิจัย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เขียนบทความวิจยัของตนเองต่อไป 
3.  เพื่อให้นิสิตเตรียมวางแผนการ
ท างาน และแนวทางการฝึก
ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ให้
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

21  ต.ค.  65 20,000 นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง และ
น าผลการฝึกประสบการณ์
มาถ่ายทอดให้เพื่อนนิสิต
และอาจารยน์ิเทศได้ทราบ 
สร้างแนวปฏิบัตทิี่ดีร่วมกัน
ได้อย่างชัดเจน 
- นิสิตชัน้ปทีี่ 5 (กศ.บ. 5 ปี) 
- นิสิตชัน้ปทีี่ 4 (กศ.บ. 4 ปี) 
- นิสิต ป.โท  (วชิาชีพครู) 
 

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

ชื่อกิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการสัมมนากลางปี 
ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงผู้ร่วม
ผลิตบัณฑิต และสร้าง
ความเข้าใจในรูปแบบการ
ประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครูของนิสิต
หลักสูตร กศ.บ.4 ปี 

1.  เพื่อให้รับฟังการสะท้อนสภาพ
การฝึกสอนของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร ์
2.  เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบ
การประเมินสมรรถนะทางวชิาชพี
ครูของนิสิตหลักสูตร กศ.บ.4 ปี ใน
ระบบ Coteaching EDU.MSU. 
ให้แก่ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศนิสิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

21 ต.ค. 2565  
20,000 

ครูพี่เลี้ยงและสถานศึกษา
สะท้อนสภาพการฝึกสอน
ของนิสิตและหารือแนวทาง
ที่ดีในการพัฒนานิสิตและ
เกิดความเข้าใจในรูปแบบ
การประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ของนิสิต
หลักสูตร กศ.บ.4 ปี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ให้ถูกต้อง 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม โพธิ์ทอง 

3 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 
2/2565 

1.  เพื่อให้อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการให้
ค าปรึกษา แนะน า และให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติการสอน 
2.  เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือนิสิต ทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พ.ย. 65 – ม.ค.
66 

441,200 1.  อาจารย์นิเทศได้ปฏบิัติ
หน้าที่ติดตามความก้าวหน้า 
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติการสอนแก่นิสิต 
2.   อาจารย์นิเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตในดา้นตา่งๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม โพธิ์ทอง 



 
 

 117 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

3.  เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบในสถานศึกษา 

3.  อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบในสถานศึกษา 
4.  นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศ  
นิสิตชัน้ปทีี่ 5  (กศ.บ. 5 ปี) 
นิสิตชัน้ปทีี่ 4  (กศ.บ. 4 ปี) 

4 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
รายวิชาประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 และ 3 

1.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  
1-2 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1-2 
2.  เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1-2 
3.  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้
ประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ธ.ค. 65 30,000 นิสิต ทราบถึงบทบาทและ
แนวปฏิบัติในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
นิสิตชัน้ปทีี่ 1/2 
นิสิตชัน้ปทีี่ 3/2  
(กศ.บ. 4 ปี)  

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

ชื่อกิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยง
ผู้ร่วมผลิตบัณฑิต 

1.  เพื่อให้รับฟังการสะท้อนสภาพ
การฝึกสอนของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร ์
2.  เพื่อขอบคุณครูพี่เลี้ยงและ
สถานศึกษาที่ร่วมผลิตบัณฑติ  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการร่วมผลิตบณัฑิตในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ม.ค. 66 30,000 ครูพี่เลี้ยงและสถานศึกษา
สะท้อนสภาพการฝึกสอน
ของนิสิตและหารือแนวทาง
ที่ดีในการพัฒนานิสิตและ
เกิดเครือข่ายในการร่วมผลิต
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม โพธิ์ทอง 

6 โครงการสัมมนาหลังฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
และปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา 2565 

1.  เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลีย่น
ความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ที่
ได้รับจากการไปฝึกปฏิบัติการสอน
ในแต่ละสถานศึกษาต่างๆ 
2.  เพื่อให้นิสิตได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติอาชีพครู สามารถน าความรู้
และเทคนิคในการเผชญิกับปัญหา
ต่างๆ  
ไปประยุกต์ใช้ในวชิาชีพครูได้ดมีี
ประสิทธิภาพ และมีเจตคตทิี่ดีตอ่
วิชาชีพครู 
3.  เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และส่งงานที่ได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

31  มี.ค. 66 
 
 

30,000 1. นิสิตส่งผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู
2. ได้รับใบประกอบวชิาชีพ
ก่อนการเปิดสอบบรรจุและ
เรียนรู้ประสอบการณ์จาก
รุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จ 
 
นิสิตชัน้ปทีี่ 5  (กศ.บ. 5 ปี) 
นิสิตชัน้ปทีี่ 4  (กศ.บ. 4 ปี) 
นิสิต ป.โท (วชิาชีพครู) 

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

ชื่อกิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

มอบหมาย จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4.  เพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อน
ออกสอบบรรจุครู 
5.  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน
การสอบบรรจุและความเป็นครู
ให้กับนิสิต 
6.  เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศิลปวฒันธรรม ความ 
เป็นครู 
7.   เพื่อสร้างความรักในอาชีพ
ความ 
เป็นครู 

7 โครงการปฏิบัติธรรมน า
ชีวิตและเสริมสรา้ง
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

1.  เพื่อพัฒนานิสิตครูให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนด้านศีล สมาธิ ปญัญา  
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.  เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีความ
ศรัทธา 
ในอาชีพคร ู
3.  เพื่อให้นิสิตน าประสบการณท์ี่ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

มี.ค. 66 30,000 นิสิตมีสมาธิ เกิดจิตส านึกที่ดี 
และรู้จักวางแผนชีวติ  
การปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ได้ดียิ่งขึ้น 
- นิสิตชัน้ปทีี่ 4 (กศ.บ. 4 ปี) 
นิสิต ป.โท (วชิาชีพครู) 

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

ชื่อกิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

ไปปรบัประยุกต์ใช้ในวิชาชพีครู 
และ 
วิถีการด ารงชีวิตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
4.  เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อม
คุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัตกิาร
สอนในสถานศึกษา 

8 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
ก่อนออกฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2566 
 
 
 
  

1.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ครู ให้กับนิสิต 
2.  เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตภาระงาน ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู
3.  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้
ประสบการณ์การท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เม.ย. 66 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม โพธิ์ทอง 

9 โครงการประชุม
สถานศึกษาร่วมผลิต
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
  

1.  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการและเตรียมการในการรับ
นิสิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 
 
 

เม.ย. 66 
 

30,000 ผู้บริหารสถานศึกษา/คุณครู
พี่เลี้ยง/กรรมการ
สถานศึกษารบัทราบ
กระบวนการในการจัดการ

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

ชื่อกิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

 2.  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูพี่เลี้ยง สามารถตรวจสอบและ
สังเกตการปฏิบัติงานของนิสิตฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูพี่เลี้ยงเข้าใจและสามารถปฏบิัติ
ได้ตามเกณฑ์ที่ศนูย์ฝึกประสบการณ์
และพัฒนาวชิาชีพได้อย่างมีถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 

ฝึกนิสิตปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

10 โครงการประชุมอาจารย์
นิเทศก์ 

- เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจ
หลักการนิเทศนิสิต 
- เสนอแนะสภาพปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการด าเนินงานศนูย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

1) เม.ย. 66 
2) ก.ย. 66 

35,000 อาจารย์นิเทศสามารถนิเทศ
นิสิตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยจัดประชุม 
2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

1. อ.สุดาเรศ    
ศิริสิทธิ์ธนภาค 
2. นายนิยม โพธิ์ทอง 

11 โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2566 

1.  เพื่อให้อาจารย์นิเทศได้มี
บทบาทใกล้ชิดนิสิตในการให้
ค าปรึกษา แนะน า และให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พ.ค. - ต.ค. 66 275,200 
 

1.  อาจารย์นิเทศได้ปฏบิัติ
หน้าที่ติดตามความก้าวหน้า 
ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติการสอนแก่นิสิต 

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

ชื่อกิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค ์ สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที ่

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
(ว.ด.ป.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายความส าเร็จ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

2.  เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือนิสิต ทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
3.  เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบในสถานศึกษา 

2.   อาจารย์นิเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตในดา้นตา่งๆ  
ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.  อาจารย์นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็ม
รูปแบบในสถานศึกษา 
4.  นิสิตท างานวิจัยในชั้น
เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ภายใต้การดูแลและชี้แนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศ  
- นิสิตชัน้ปทีี่ 4 (กศ.บ. 4 ปี) 
- นิสิต ป.โท  (วชิาชีพครู) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   971,400   บาท  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตารางการปฏิบัติงาน (Gantt  Chart)  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
65 

พ.ย.     
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา              

1 โครงการสัมมนาภาควิชาฯ และโครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM)   พ.ค. 66             
2 กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาววิทย์ฯ กฬีา ธ.ค. 65             

3 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดบัปริญญาโทและเอก              
3.1 โครงการสัมมนาหัวข้อและปฏิบัติการการวิจัยของบุคลากรและนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 

พ.ค. 66             

3.2 โครงการสัมมนาและติดตามความก้าวหน้าการท าวทิยานิพนธ์นิสติระดับบัณฑิต ธ.ค.65             

3.3 โครงการสัมมนาร่วม 3 สถาบัน เม.ย. 66             
4 โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชพีในการวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ภาควทิยาศาสตร์การกีฬา 
             

4.1 โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายวิชาการในระดบัชาติ ธ.ค. 65 - ก.พ. 66             

4.2 โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายวิชาการในระดบันานาชาติ ธ.ค. 65 - ก.พ. 66             
5 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดบัปริญญาตรี              

5.1 โครงการไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ พ.ย. 65 - ม.ค. 66             
5.2 โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพนัธ์   มี.ค. 66             

5.3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและสานสัมพนัธ์นอ้งพี่วิทย์กีฬา พ.ย. 65 - ม.ค. 66             
5.4 โครงการเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานก่อนฝึกงาน พ.ย - ธ.ค. 65             

6 กิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬา 

ต.ค. 65             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
65 

พ.ย.     
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

7 โครงการส่งเสริมวิชาชีพและวชิาการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมวิชาการแลกิจกรรมภายใต้
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU,MOA) 

ต.ค. 65             

8 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี ม.ค - ก.ย. 66             

 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว              
9 โครงการการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนิสิตใหม่  สาขาวิชาจติวิทยา มิ.ย. 66             

10 โครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางดา้นจิตวิทยาส าหรับนสิิตปริญญาตรี เม.ย. 66             
11 โครงการการศึกษาวิจัยเชิงจติวทิยาและส่งเสริมสุขภาพจิตในชมุชน ส.ค. 66             

12 โครงการการพัฒนาทักษะจิตบ าบัดและการให้การปรึกษาของนสิิตสาขาวิชาจิตวิทยา มิ.ย. 66             
13 โครงการศึกษาเรียนรู้ระบบงานและบทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัตงิาน 

ทางดา้นจิตวทิยา 
ต.ค.  65 

 
            

14 โครงการจิตวิทยาบูรณาการกับวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นและชุมชน ม.ค. 66             

15 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและสานสัมพันธน์ิสิตใหม่  สาขาวิชาจิตวทิยา พ.ย. 65             
16 โครงการพัฒนาจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ส าหรับวิชาชพีจิตวิทยา ก.ค. 66             

17 โครงการแนะแนวอาชีพรุ่นพี่สู่รุน่น้อง ส.ค. 66             
18 โครงการพัฒนาทักษะและสรา้งเสริมประสบการณ์วชิาชีพของนสิิต สาขาวิชจิตวิทยา ก.ค. 66             

19 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ธ.ค. 65             

20 โครงการพัฒนาทักษะจิตบ าบัดตามแนวทฤษฎี การควบคุมพิชติ (Control Mastery 
Theory) 

ก.ค. 66             

21 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพทางจติวิทยาส าหรบันิสิต  ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ก.ค. 66             

22 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวชิาการ ก.พ. 66             
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66 
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66 
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66 

23 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจติวิทยา พ.ย. 65             

24 โครงการสัมมนา เร่ือง แนวโน้มการวิจัยทางจติวิทยาและเทคนคิการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการดา้นจิตวิทยา 

พ.ย. 65             

25 โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนสิิต สาขาวชิาจิตวทิยา ต.ค. 65             
26 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวิทยาคลนิิก ก.ค. 66             

27 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอ้มก่อนฝึประสบการณ์วิชาชีพจติวิทยาการปรึกษา ก.ค. 66             
28 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอ้มก่อนฝึประสบการณ์วิชาชีพจติวิทยาการแนะแนว มิ.ย. 66             

29 โครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวชิาจติวิทยา ประจ าปีการศึกษา  2565 มี.ค. 66             
30 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ระดับบัณฑิตศึกษา มิ.ย. 66             

31 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์ของนิสิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว 

พ.ย. 65 – ม.ค. 66             

32 โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ มิ.ย 66             
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ และทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น

ส าหรับเพื่อนนิสติที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ส.ค. 66             

34 โครงการศูนย์ความเปน็เลิศทางจิตวิทยาเพื่อชุมชน ก.พ. 66             

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน                
35 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมนิสิต หลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 1 ต.ค. 65 - 30 

ก.ย. 66 
            

36 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต หลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 1 ต.ค. 65 - 30 
ก.ย. 66 

            

37 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมนิสิต พ.ย. 65 - พ.ค. 66             
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ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

38 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 พ.ย. 65 – มิ.ย. 66             

39 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาปฐมวัย พ.ย. 65 - พ.ค. 66             
40 โครงการศึกษาศาสตร์วชิาการ เปิดบา้นครูภาษาไทย (Thai Teacher Open House) ธ.ค. 65 - ม.ค. 66             

41 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ พ.ย. - ธ.ค. 65             
42 โครงการค่ายครูภาษาไทย มี.ค. - เม.ย. 66             

43 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่การบูรณาการการสอน และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ธ.ค. 65 - ม.ค. 66             

44 โครงการการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต.ค. 65 - ก.ย. 66             
45 โครงการเสริมสร้างทักษะนักวิจยัของนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 19 - 20 พ.ย. 65 

และ 15 - 16 เม.ย. 
66 

            

46 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 24 - 27 เม.ย. 66             
47 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นวชิาการและการวิจัยของนิสิตปริญญาโท พ.ย. 65 - พ.ค. 66             

48 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต.ค. - ธ.ค. 65  
และ ม.ค. - มี.ค. 

66 

            

49 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฏีบัณฑิตเพื่อการประชมุวิชาการและเผยแพร่
ผลงานระดบันานาชาติและการศึกษาดูงาน 
 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 65  
และ ม.ค. - มี.ค. 

66 
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 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา              

50 โครงการการสัมมนาเพื่อปรับพืน้ฐานและเตรียมความพร้อม มิ.ย. - ส.ค. 66             
51 โครงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ เพื่อการสื่อสารของ

นิสิตสาขาคณิตศาสตร ์
ม.ค. - มี.ค. 66             

52 โครงการพัฒนานสิิตสาขาคณิตศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศดา้นความรู้และทักษะการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

พ.ย. 65 -ม.ค. 66             

53 โครงการการสัมมนาและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์ (ชั้นปีที่ 
3) 

พ.ย. 65 - ก.พ. 66             

54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างแรงบนัดาลใจสู่การเปน็ครูมืออาชีพในการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ม.ค. - มี.ค. 66             

55 โครงการทบทวนความรู้มุ่งสู่การสอบบรรจุครูคณิตศาสตร์ มี.ค. - พ.ค. 66             
56 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ ม.ค. - มิ.ย. 66             

57 โครงการพัฒนาการศักยภาพการวิจัยและการตีพิมพ์ระดบัชาติและนานาชาติ มิ.ย. - ก.ย. 66             

58 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มิ.ย. - ก.ย. 66 
 

            

59 โครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสติระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิจัยและพฒันา
การศึกษา 

ม.ค. - เม.ย. 66             

60 โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและนวัตกรรมทางการวจิัยและประเมนิผล
การศึกษา 

ม.ค. - ก.ค. 66             
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61 โครงการการศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล ประเมินผล 
และวิจัย 

ม.ค. - พ.ค. 66             

 ภาควิชาการบริหารการศึกษา                

62 โครงการสัมมนาทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 และสาน
สัมพันธน์้องพี่ส าหรับนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

ต.ค. – ธ.ค. 65             

63 โครงการการประชุม สัมมนา ก ากับติดตามการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต และการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปี 2564 

ต.ค. 65  
- ม.ค. 66 

            

64 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มี.ค. – เม.ย. 66             

65 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยส าหรับนิสิตปริญญาโท 
สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ธ.ค. 65 – ม.ค. 66             

66 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเคร่ืองมือและการเขียนรายงานการวิจัยและ
พัฒนาทางการบริหารการศึกษาส าหรับ นสิิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

ต.ค.  – พ.ย. 65             

67 โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างเคร่ืองมือและการเขียนรายงานการวิจัยและ
พัฒนาทางการบริหารการศึกษาส าหรับนสิิตปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

พ.ย. ธ.ค. 65             

68 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการสู่ความเปน็เลิศส าหรับนิสติปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ก.พ. - มี.ค. 66             
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69 โครงการศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศส าหรับนิสติ
ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา 

พ.ย. – ธ.ค. 65             

70 โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสาร
นานาชาติ ส าหรับนสิิตระดบัปรญิญาโท และปริญญาเอกสาขาวชิาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา 

ม.ค - ก.พ. 66             

71 โครงการงานบริหารสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย ส าหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มี.ค. – พ.ค. 66             

72 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสาส าหรับส าหรับนิสิตปริญญา
โทและปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ม.ค. – ก.ค. 66             

73 โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญา
โทและปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66             

74 โครงการนิสิตสังคมศึกษาจิตอาสา พัฒนาชุมชน ก.พ. - ก.ค. 66             

75 โครงการ การอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสังคมศึกษา มิ.ย. - ก.ค. 66             
 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              

76 โครงการปฐมนิเทศนิสิตเทคโนฯ ระดับปริญญาตรี ก.ค. 66             
77 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม สานสัมพนัธน์้อง

พี่เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ก.ค. 66             

78 โครงการนิสิตเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจิตอาสาพฒันาชุมชน พ.ย. 65             

79 โครงการกีฬาสัมพนัธ์ศิษย์เก่าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากบักับศิษย์ปจัจุบนั 
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ศึกษา   
 

พ.ย. 65             
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80 โครงการแสดงความยนิดีกับรุน่พี่ส าเร็จการศึกษาและคน้หาสุดยอดนิสิตเทคโนฯ 
(The Best’ Student ETC) 

ธ.ค. 65             

81 โครงการกิจกรรมพัฒนานสิิต เสริมทักษะความรู้บูรณาการรายวชิา พ.ย. 65             

82 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับนสิิตใหม่สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ส.ค. 66             

83 โครงการบริการให้ค าปรึกษา ส.ค. 66             
84 โครงการ ETC TA Training ต.ค. 65             

85 โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เม.ย. 66             
86 โครงการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ              

1. ศึกษาดูงานก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยีการศึกษา   ธ.ค.  65             
2. โครงการน าเสนอผลงานนสิิตหลังฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (มหกรรมคนท าสื่อฯ) เม.ย. 66             

87 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ค. – เม.ย. 66             
88 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
พ.ค. 66             

89 โครงการสัมมนานิสติบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ ส.ค. 66             

90 โครงการพัฒนานสิิตระดบับัณฑติศึกษาบูรณาการรายวิชา ส.ค. 66             
91 โครงการโสตฯ-เทคโนฯสัมพนัธ ์ พ.ย. 65             

92 โครงการแสดงความยนิดีกับรุน่พี่ที่ส าเร็จการศึกษา ธ.ค. 65             
93 โครงการศึกษาดูงานในประเทศเพื่อพัฒนานสิิตระดบับัณฑิตศึกษา 

 
 

ม.ค. 66             



 
 

 132 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ ช่วงเวลา ต.ค. 
65 

พ.ย.     
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

 กลุ่มงานบริหาร              

94 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ได้แก่การพัฒนาผลงานของบุคลากร การพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม กิจกรรม 
“Workshops” 

ต.ค. 65 -  
ก.ย. 66 

            

95 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2566 พ.ย. 65 - 
พ.ค. 66 

            

96 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เม.ย. 65 – 
ก.ย. 66 

            

97 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสายสนับสนนุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปี 2566 

ธ.ค. 65 - 
มิ.ย. 66 

            

98 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปี 2566 

พ.ย. 65 - 
มิ.ย. 66 

            

99 โครงการพัฒนาปรบัปรุงภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อม  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2566 

พ.ย. 65 -  
มี.ค. 66 

            

100 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และร่วมใจการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ม.ค. - ก.ย 66             
101 โครงการ  Big Cleaning Day  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ม.ค – ส.ค. 66             

102 การส่งเสริมและพฒันาหลักสูตร ต.ค. 65 – ก.ย.66             

103 การประกันคุณภาพภาพภายใน ระดับหลักสูตร ก.ค. 66             
104 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกหลักสูตร 

 
ต.ค. 65 – ก.ย.66             
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 กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง              

105 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณดา้นการเงินและพัสดุ พ.ค. 66             
106 โครงการทบทวนปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2566 - 2569 และถ่ายทอดนโยบายสู่

การปฏิบัติ ประจ าปี งบประมาณ 2566 
ต.ค. 65             

107 โครงการจัดการความรู้ (KM) สูก่ารปฏิบัติ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการที่เป็นเลิศ พ.ย. 65 – มี.ค. 66             

108 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565 ต.ค. 65 – เม.ย. 
66 

            

109 โครงการการประเมินคุณภาพสูค่วามเป็นเลิศ EdPEx ส.ค. 66             
 กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต              

110 โครงการผลิตหนังสือ/ต าราวิชาการ ธ.ค. 65 - ก.พ. 66             
111 ทุนอุดหนุนสง่เสริมการวิจัยประเภทส่งเสริการตีพิมพ์ในวารระดบัชาติและนานาชาติ 

ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
ม.ค. - ก.พ. 66             

112 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ พ.ค. - มิ.ย. 66             

113 โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ มี.ค. 66             
114 คลินิกวิจัย ก.พ. – ก.ย. 66             

115 การบริการวิชาการแก่สังคม ก.พ. – ก.ย. 66             
116 โครงพัฒนาเตรียมความพร้อมการท าบทนิพนธ์ส าหรับนสิิตระดบับัณฑติศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ต.ค. 65 – พ.ค. 66             

117 โครงการอบรมโปรแกรม iThesis นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ต.ค. 65 – ก.พ. 66             

118 โครงการ EDU MSU OPEN HOUSE 2023 เปิดโลกแห่งการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ธ.ค. 65             
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119 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจ ตดิป้ายบูชาครู ต.ค. 65             

120 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2564 - 2565 ธ.ค. 65             
121 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สวดอิติปิโส 108 จบ  

เพื่อจิตกุศล 
ม.ค. – มี.ค. 66             

122 โครงการแลกเปลี่ยนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ม.ค. – มี.ค. 66             

123 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณะภัยให้กับนสิิตและบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ก.พ. 66             

124 โครงการกระดานด าสัมพนัธ์  ครั้งที่ 17 ก.พ. - เม.ย. 66             
125 โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2566 มี.ค. 66             

126 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า และมอบงานสานต่อสโมสรนิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 

เม.ย. - พ.ค. 66             

127 โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี
การศึกษา 2566 

มิ.ย. - ก.ค. 66             

128 โครงการเทศน์มหาชาติ ประจ าปี 2566 (ร่วมกับส่วนกลาง) มี.ค. 66             
129 โครงการวันศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2566 มี.ค. 66             

130 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2565 เม.ย 66             
131 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2566 

(ร่วมกับส่วนกลาง) 
เม.ย 66             

132 โครงการสืบสานประเพณีสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปี 2566 (ร่วมกับส่วนกลาง) 

เม.ย 66             

133 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน ้าฝน ประจ าปี 2566 (ร่วมกับส่วนกลาง) ก.ค. - ส.ค. 66             
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134 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2566 ก.ย. 66             

135 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 
2566 (ร่วมกับส่วนกลาง) 

ก.ย. 66             

136 โครงการบุญกฐินสามัคคี ประจ าปี 2566 (ร่วมกับส่วนกลาง) พ.ย. 65             
137 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2566 (ร่วมกับส่วนกลาง) ธ.ค. 65             

138 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 
2566 

ธ.ค. 65             

139 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 
2566 (ร่วมกับส่วนกลาง) 

ธ.ค. 65             

140 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ 1 ต.ค. 65 - 
 30 ก.ย. 66 

            

141 โครงการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์สู่สากล 1 ต.ค. 65 - 
30 ก.ย. 66 

            

142 โครงการสัมมนากลางปี นสิิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 21  ต.ค.  65             

143 โครงการสัมมนากลางปี ผูบ้ริหาร ครูพี่เลี้ยงผู้ร่วมผลิตบณัฑิต และสร้างความเข้าใจใน
รูปแบบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูของนสิิตหลักสูตร กศ.บ. 4 ปี 

21 ต.ค. 2565             

144 โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 พ.ย. 65 - ม.ค.66             
145 โครงการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 3 ธ.ค. 65             

146 โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงผู้ร่วมผลิตบัณฑิต ม.ค. 66             
147 โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 

และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 
31  มี.ค. 66             
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66 

148 โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวติและเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี.ค. 66             

149 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เม.ย. 66             
150 โครงการประชุมสถานศึกษาร่วมผลิตบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
เม.ย. 66             

151 โครงการประชุมอาจารย์นิเทศก ์ 1. เม.ย. 66 
2. ก.ย. 66 

            

152 โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 พ.ค. - ก.ย. 66             

 
 
 

 
 
 



137 
 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  วงษ์สะพาน  รองคณบดี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน  รองคณบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร  ชะโน  รองคณบดี 
 อาจารย์ ดร.วัฒนพงษ์  คงสืบเสาะ  รองคณบดี 
 นายจุล  ใหม่คามิ    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 
สนับสนุนข้อมูล 
 หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
 เลขานุการภาควิชาทุกภาควิชา 
 หัวหน้างานทุกงาน 
 
ผู้จัดท า 
 นางสาวทิฆัมพร  ปัสสาโก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวภัทราภรณ์  ชาวนคร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  
อัดส าเนา 
 นายณัฐพงศ์ นามเทพ    พนักงานอัดส าเนา 
 


