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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
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ประวัติความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเป็นหน่วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของหมวดวิชาการศึกษาเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการ
จัดตั้งโรงเรียนฝึก หัดครูสกลนคร และเจริญเติบโตขึ้นควบคู่ไปกั บสถานศึกษาในนามใหม่ คือ วิทยาลัยครูสกลนคร ตั้งแต่วันยกฐานะ คือวันที่ 6
มกราคม 25 3 ต่อมาหน่วยงานนี้ได้เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 25 8 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้ง
แรก
ปีการศึกษา 252 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้นได้มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาการ (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ทาให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริ มวิทยฐานะของบุคลากรทาง
การศึกษาประจาการได้สูงขึ้นมากกว่า 0,000 คน
ปีการศึกษา 2529 คณะครุศาสตร์ เริ่มให้บริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) โดยมีส่วนร่วม
ในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูจนกระทั่งเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2547
คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมา และได้เริ่มโครงการผลิตครูการศึกษา มีนักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร ค.บ.5 ปี) มีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จานวนทั้งสิ้น 2 9 คน โดยเป็น
นักศึกษาทุนจานวน 46 คน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเป็นหน่วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของหมวดวิชาการศึกษา เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการ
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร และเจริญเติบโตขึ้นควบคู่ไปกับสถานศึกษาในนามใหม่คือ วิทยาลัยครูสกลนคร ตั้งแต่วันยกฐานะคือวันที่ 16
มกราคม 2513 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี
การศึกษา 2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้น ได้มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาการ (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี2 ปีหลังอนุปริญญา) ทาให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจาการ
ได้สูงขึน้ มากกว่า 10,000 คน
ในปีการศึกษา 2529 คณะครุศาสตร์เริ่มให้บริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) โดยมีส่วน
ร่วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ตั้งแต่ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2518 ตาม พ.ร.บ.
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วิทยาลัยครูจนกระทั่งเป็ นสถาบันราชภัฏสกลนครตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในปี
พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมา และได้เริ่มโครงการผลิตครู ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. 5 ปี
ในปี พ.ศ. 2548 เป็นรุ่นแรก โดยมีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.หลักสูตร 5 ปี) จานวนทั้งสิ้น
2 9 คน โดยเป็นนักศึกษาทุนจานวน 46 คน
ปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นาร่อง ปีการศึกษา 2553” มีนักศึกษาที่ได้รับทุน 44 คน โดยจาแนก
เป็นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 คน
ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นาร่อง ปีการศึกษา 2553” มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จานวน 96
คน โดยจาแนกเป็น สาขาวิชาสังคมศึกษา 26 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 คน และ
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 4 คน
ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นาร่อง ปีการศึกษา 2553” และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการ
ผลิตครูมืออาชีพ” มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จานวน 85 คน โดยจาแนกเป็นสาขาวิชาสังคมศึกษา 2 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 คน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 38 คน สาขาวิชาภาษาไทย 8 คน สาขาวิทยาศาสตร์ 2 คน และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน ทั้ งหมดเป็นนักศึกษา
ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สกอ.
ประกาศ
ในปีการศึกษา 2555 ถึงปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) จานวน 14 หลักสูตร
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์ ฟิสิกส์
เคมี อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา และการศึกษาพิเศษ และคหกรรมศาสตร์
ดอกไม้ประจาคณะ คือ ดอกพวงแสด
สีประจาคณะ คือ สีแสด
สถานที่ตั้ง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่ เลขที่ 680 หมู่ที่ ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-4297-0026 โทรสาร 0-4274-3793 เว็บไซต์ http://edu.snru.ac.th
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
- งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน
- งานจัดผู้สอนและ
แนะแนว
- งานอาจารย์ที่ปรึกษา
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานบริการวิชาการ
- งานอื่นๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

หลักสูตรวิชา
เกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิชา
อุตสาหกรรม
ศิลป์และ
เทคโนโลยี

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- งานพัฒนางานวิจัย
- งานพัฒนาตารา
วิชาการ
- งานประจาสูง่ าน
วิจัย (R to R)
- แหล่งเงินสนับสนุน
งานวิจัย
- งานอื่นๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

หลักสูตรวิชา
ภาษาไทย

หลักสูตรวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพฯ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานสถิตแิ ละฐานข้อมูล
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- งาน ก.พ.ร.
- งานอื่นๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

- งานกิจการนักศึกษา
- งานสวัสดิการ
นักศึกษา
- งานพัฒนานักศึกษา
- การพัฒนางาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานอื่นๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

หลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิชา
สังคมศึกษา

หลักสูตรวิชา
พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

หัวหน้าสานักงาน
คณบดี
- งานบริหารทั่วไป
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ อานวย
ความสะดวก
- งานอื่นๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
- สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
- งานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
- งานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
- สัมมนาอาจารย์พ่เี ลี้ยง
- งานประสานงานการขอใบประกอบวิชาชีพครู
- งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
หลักสูตรวิชา
คณิตศาสตร์

หลักสูตรวิชา
นวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์
ศึกษา

หลักสูตรวิชา
คหกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตร์

หลักสูตร
วิชาการศึกษา
พิเศษและ
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิชา
ฟิสกิ ส์

หลักสูตร
วิชาเคมี

5
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ความเป็นมา
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน ในส่วนของการศึกษา
โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเองได้มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสาคัญ และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครอย่างที่ไ ม่ส ามารถหลีก เลี่ยงได้ ดั งนั้น คณะครุศาสตร์จึงต้องปรับ ตัวให้เ หมาะสมเพื่อให้ จัดการศึกษาได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพต่อไปได้
โดยเฉพาะการปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้น สาหรับบริบทในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา สรุปได้ดังนี้
. บริบทของการขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมการสื่อสารของโลกเป็นเนือ้ เดียวกัน ทาให้การจัดการศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เท่าทัน
กับกระแสดังกล่าว โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รสู้ ารสนเทศและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
2. บริบทของประเทศที่มีการสร้างและพัฒนาหลักการก้าวไปสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่มีเป้าหมายให้ประเทศและประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการดาเนินการภารกิจของภาคราชการ ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัวทั้งในเรื่องโครงสร้างการจัดการให้มีความคล่ องตัว
สามารถประเมินผลสนองตอบต่อการก้าวไปสู่การบริหารจัดการที่ดีได้
3. บริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการขยายตัวในเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการแข่งขันกันในด้านปริมาณผูเ้ รียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
4. การปฏิ รู ป ระบบการเงิ น อุ ด มศึ ก ษา โดยน ากองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม ที่ ผู ก กั บ รายได้ ใ นอนาคตมาเป็ น กลไกในการเสริ ม รายได้ ใ ห้ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาแทนการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงให้กับสถาบัน ทาให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงิน
ของรัฐ
5. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาที่เป็นตัวแบบเดียวกันโดยไม่คานึงถึงพื้นฐานเดิมของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ทาให้สถาบันอุดมศึกษาที่
ก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร โดยเฉพาะจานวนคณาจารย์ที่มีจานวนน้อย จึงส่งผลต่อการก้าวเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานที่กระทาได้ยากขึ้น
จากบริบทที่เกิดขึน้ ตั้งแต่การขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น การกาหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี
การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาในเชิงปริมาณ การปฏิรูประบบการเงิน ตลอดจนการกาหนดมาตรฐานอุดมศึกษา ทาให้คณะครุศาสตร์ต้องมีการ
ปรับและพัฒนาแผนกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ให้สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึน้ ให้มคี วามเป็นไปได้มากที่สุด
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ด้านการจัดการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุง่ ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ใฝ่เรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักศึกษาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ด้านบุคลากร
. รายชื่ออาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลาดับ

2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์
ผศ.ดร.สาราญ กาจัดภัย
ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมืน่
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
ผศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
ผศ.ดร.สมศรี ทองนุช
ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ผศ.รักทรัพย์ แสนสาแดง
ดร.อุษา ปราบหงษ์
ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
ดร.พจมาน ชานาญกิจ

ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา
กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
กศ.ด. การอุดมศึกษา
ค.ม. วิจัยการศึกษา
ค.ม. การประถมศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน

อ.

ผศ.

รศ.


พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์
พิเศษ

หมายเหตุ/
วันบรรจุ

















ช่วยราชการ

ช่วยราชการ

7
ลาดับ
7
8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4
42

ชื่อ – สกุล
ดร.สุชาดา บุปผา
ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
นายบุญส่ง วงค์คา
นางสาวสรินดา พงษ์คลุ ีการ
นายอริญชย์ พรหมเทพ
นายสุดประไทย บุพศิริ
นายสถิตย์ ภาคมฤค
นางสาววาทินี อุดมกัน
นายวสันต์ ศรีหิรัญ
นายภัทรดร จั้นวันดี
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
นายนพรักษ์ แกสมาน
นายอภิวัฒน์ ปานทอง
นางสาวพรพิมล ศิวินา
นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
นางผกาพรรณ วะนานาม
นางสาวนวพร วรรณทอง
นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์
นางสาวปิยะนันท์ ปลืม้ โชค
นายธนา เตมีรักษ์
นางสาวหรรษา องคสิงห์
นางสาวเบญจพร อุผา
นางสาวจินดา ลาโพธิ์

ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา
กศ.ด การบริหารและพัฒนาการศึกษา
คอ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ปร.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา
วท.ม. คณิตศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาไทย
วท.ม. เคมี
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ค.ม. การศึกษาพิเศษ
กศ.ม. พลศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา
M.A. TESOL
สค.ม. สังคมวิทยา
ศษ.ม. สังคมศึกษา
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คาปรึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
ศษ.ม. การศึกษาพิเศษ
ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน

อ.



ผศ.

รศ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์
พิเศษ

หมายเหตุ/
วันบรรจุ




มิ.ย. 2555
31 พ.ค .2556






















1 ต.ค. 255 ลาศึกษาต่อ
30 ก.ค. 2552
2 มี.ค. 2552
2 มี.ค. 2552 ลาศึกษาต่อ
2 มี.ค. 2552
5 ก.ค. 2552
8 มี.ค. 2552
0 พ.ค. 2553
2 พ.ย. 2552
เม.ย. 2554
เม.ย. 2554
เม.ย. 2554
6 มี.ค. 2554
ส.ค. 2554
6 ก.พ. 2555
มิ.ย. 2555
2 ก.ย. 2555
มิ.ย. 2555
ก.ย. 2555
9 พ.ค. 2554




8
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

43
44
45
46
47
48
49
50
5
52
53
54
55

นางสาวอาพร ดัชถุยาวัตร์
นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
นายวีรวัฒน์ คาแสนพันธ์
นายก้องภพ ศิริบุตร
นายศตวรรษ มะละแซม
นายธเนศพล เจริญราษฎร์
นายจีรวัฒน์ สัทธรรม
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
นายวสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
นายสุริยะ ประทุมรัตน์

56

นายกิตติกร รักษาพล

57

นางอนงลักษณ์ หนูหมอก

ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. เคมี
กศ.ม. พลศึกษา
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน (แขนงภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. พลศึกษา
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ม. พลศึกษา
ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน (แขนงพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
ค.ม. หลักสูตรและการสอน (แขนงพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
ค.ม. หลักสูตรและการสอน (แขนงพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

อ.

ผศ.

รศ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์
พิเศษ
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12

1

30
57

หมายเหตุ/
วันบรรจุ
มิ.ย. 2555
มิ.ย. 2555
20 ก.ค.2554
พ.ย. 2554
30 พ.ค. 2556
25 พ.ย.2556
มิ.ย. 2555
พ.ย. 2555







5 พ.ค. 2555
ส.ค. 2556



พ.ค. 2556



ก.ค. 2557

7

9

2. จานวนบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
นายสนิท ศิริสานต์
ลูกจ้างประจา (ภาคสนาม)
2 นายกฤษณะ กีวิไลย์
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
3 นายบุญเกื้อ ครุธคา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
4 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
5 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นักวิชาการพัสดุ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
6 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
7 นางพรพิมล ภาคมฤค
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
8 นางสาวทัศนีย์ คาปาน
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
9 นางสาวรจนา ผาลลาพัง
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
0 นางสาวอรพิน บุตราช
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ใด
ลูกจ้างรายวัน (ประจาอาคาร 2)
2 นายชีระวิทย์ อุดมศาส์นติ
ลูกจ้างรายวัน (ประจาอาคารยิมเนเซียม)
3 นายณรงศิล คาทเนตร
ลูกจ้างรายวัน (ภาคสนาม)

งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จานวนทั้งสิน้ 8,535,767 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน ,736,500 บาท และเงินรายได้ จานวน 6,799,267 บาท โดยได้
นาเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสาหรับดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ

ตอนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปรัชญา
คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึก ษาในท้องถิ่น ให้มีลักษณะ “ใฝุรู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู” เป็นผู้นาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์
คณะครุศ าสตร์เ ป็นศูนย์ก ลางการผลิตและพัฒนาครู โดยนาเอาภูมิปัญ ญาของท้ องถิ่นและวิชาการสากลมาประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการผลิตและพัฒนาครู
มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนาเพื่อผลิตครูที่ดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

อัตลักษณ์
“ใฝุรู้ สูง้ าน มีจิตวิญญาณครู”

พันธกิจ
1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
2. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
3. การพัฒนานักศึกษา
4. การส่งเสริมการบริการวิชาการ
5. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
7. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
8. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
9. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. การบริหารจัดการที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตเป็นคนดีมคี ุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและจัดให้นักศึกษาได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน
2. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุกให้มีความเข้มแข็ง มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาครู
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสนุกได้รับการพัฒนาให้มศี ักยภาพ
2. นักศึกษาครูได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตเป็นคนดีมคี ุณภาพและศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นกลุ่มประเทศอาเซียน
กลยุทธ์ : 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
3. สร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรสาหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. การจัดการศึกษาที่ดเี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญมีความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก
5. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ
6. มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
การสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสม
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มศี ักยภาพ
บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพที่เพียงพอและมีงานทาตามศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคมที่ดี (จิตสาธารณะ)
กลยุทธ์ : 1. การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติ แก่นักศึกษา
2. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาและศิษย์เก่า
3. การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบนพืน้ ฐานกระบวนการวิจัยและการเรียนการสอน
5. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ัย และความเป็นไทย และ
ด้านการสร้างภูมคิ ุ้มกันภัยจากยาเสพติด
6. สนับสนุนการทากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม
7. การพัฒนาประสบการณ์ด้านกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
8. การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดกี ับศิษย์เก่า
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1. การให้บริการแก่นักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มคี ุณภาพควบคู่งานวิชาการและการวิจัย
2. ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน
กลยุทธ์ : 1. การถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่ชุมชนและสังคม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในอาชีพเพื่อสามารถให้บริการวิชาการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
4. ส่งเสริมการนาผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1. การให้บริการวิชาการมีคุณภาพ
2. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้บริการทางวิชาการสาหรับท้องถิ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน
3. การบูรณาการให้บริการทางวิชาการกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
4. การสนับสนุนคณะให้ใช้ศักยภาพในการให้บริการแก่ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มคี ุณภาพ บูรณาการสู่การเรียนการสอน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
กลยุทธ์ : 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม
2. สนับสนุนและจัดให้มกี ารวิจัยลักษณะเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทาวิจัย งานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1. การบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มคี ุณภาพ
2. การนาองค์ความรูไ้ ปสู่การเผยแพร่และการนาไปใช้ประโยชน์
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนางานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรกั ษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นภายในประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียน
กลยุทธ์ : 1. การส่งเสริมการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรูท้ างศิลปวัฒธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ
4. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และทานุบารุง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ดา้ นวิชาชีพครูของท้องถิ่น
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งสนับสนุนการทางานในลักษณะ
3. เครือข่ายทางวิชาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มโี อกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้
กลยุทธ์ : พัฒนาคณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาให้มีความสามารถและทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถ และทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูแ้ ละการบริหารความเสี่ยง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการติดตามการดาเนินงานให้ชัดเจน
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
6. การพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
7. มีโครงสร้างพืน้ ฐานที่ดี
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :

1. บุคลากรมีขดี ความสามารถสูงขึ้น สามารถพัฒนางานได้อย่างมืออาชีพ
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานที่มคี ุณภาพ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะครุศาสตร์ได้จัดการศึกษาทางด้านการศึกษาเป็นเวลานาน
2. เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่ใกล้เคียง
3. มีบุคลากรที่มคี วามสามารถในสาขาวิชาชีพ
4. มีอาจารย์ที่มวี ุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
5. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในเขตพืน้ ที่และมีศิษย์เก่าจานวนมาก
6. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ครุภัณฑ์มีจานวนไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาครูที่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสาหรับทากิจกรรมของนักศึกษายังไม่เพียงพอ
3. สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อจานวนนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐาน
4. นักศึกษามีความขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียน
5. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิขาการมีจานวนน้อยลง
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โอกาส (Opportunities)
1. เป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับชุมชน มีโอกาสให้ความร่วมมือกับชุมชนในการแก้ปัญหาหรือดาเนินกิจกรรมทางวิชาการ
2. บุคลากรที่มศี ักยภาพสูงสามารถพัฒนางานวิจัย หรือผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต
3. สามารถพัฒนาหลักสูตรได้หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของสังคม
4. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมในการพัฒนาครู ทาให้มีบุคคลสนใจที่จะศึกษาสายครูมากขึ้น
5. มีศิษย์เก่าในพืน้ ที่เป็นจานวนมากทาให้สามารถสร้างเครือข่ายได้
ภัยคุกคาม (Threats)
1. มีสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกของนักศึกษาในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง
2. นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษามีความรูพ้ ืน้ ฐานจากัด
3. สังคมคาดหวังคุณภาพบัณฑิตสูง

กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของคณะดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิดนี้
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาเนินการภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ ซึ่งสอดคล้องแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. การวางแผนปฏิบัติราชการครั้งนีใ้ ช้แผนยุทธศาสตร์ของคณะ เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการ ซึ่งแผนเชิงกลยุทธ์ ปรากฏในแผนภาพที่ 1
3. แผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏในแผนภาพที่ 2
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การทบทวนและนาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามที่คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วนั้น ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประสบผลสาเร็จใน
ภาพรวมได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ แต่ละตัวชี้วัดนั้ นพบว่า ยังมีตัวชี้วัดที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างดีและเพียงพอ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ากว่าคะแนน ระดับ 3 ดังนั้น คณะครุศาสตร์จึงต้องมีการกาหนดมาตรฐานการดาเนินการที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากขึน้ นอกจากนีย้ ังมีตัวชีว้ ัด บางตัวที่มคี วามซ้าซ้อนกับตัวชีว้ ัดที่ได้ดาเนินการอยู่แล้ว
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แผนภาพที่ 1 Strategy Map คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาบุคลากร ที่เป็นเลิศทางการศึกษาผสมผสานภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คุณธรรม มีจติ สาธารณะและมี
จิตวิญญาณครู
-ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ
ผู้ใช้บัณฑิต
-ความพึงพอใจของนักศึกษา

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

-สร้างเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน
-พัฒนาการรับนักศึกษา
-พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
-การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

-การพัฒนาบุคลากร
-การจัดการความรู้

วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่ง
เรียนรู้

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

การให้บริการอย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง

การบริหารจัดการที่ดี

งานวิจัย/เผยแพร่ นาไปใช้
ประโยชน์

ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และ
การสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

บริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น

-การประกันคุณภาพการศึกษา
-การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

-ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานวิจัยนักศึกษาและ
อาจารย์

-อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
- การส่งเสริมสืบสานโครงการ
ตามแนวพระราชดาริ

-ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน/
ท้องถิ่น
-สร้างเสริมเครือข่ายการ
เรียนรู้

การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มีพ้นื ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

การสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล

ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน

-จัดทาต้นทุนผลผลิต
-การบริหารงบประมาณ

- การบริหาร
งบประมาณ
- การจัดการ
ความเสี่ยง

ตอนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครู โดยนาเอาภูมปิ ัญญาของท้องถิ่นและวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนาครู
มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนาเพื่อผลิตครูที่ดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ 1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิต พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ทอ้ งถิ่น

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตเป็นคนดีมี
คุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรมและ
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิต (ก.พ.ร. 4)
(สงป.)

2. ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
(สกอ. 1.1)

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557
75.00 75.00 80.00

-

-

-

เป้าหมาย
2558
80.00

5.00

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสัมมนานักศึกษา
ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2)
ประจาภาคเรียนที่ 2/2557

2. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
นักศึกษา ภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558
3. โครงการสัมมนานักศึกษา
ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 1)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2558

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตทางการศึกษาและ
จัดให้นักศึกษาได้มีการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน
2. ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพครูในกลุ่มสนุกให้มี
ความเข้มแข็ง มีเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา
ครู

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกลุ่มสนุก
ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพ

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

2. นักศึกษาครูได้ฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

3. หลักสูตรได้รับการ
พัฒนาให้ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการสัมมนานักศึกษา
ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2558
5. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 ประจาภาค
เรียนที่ 2/2557
6. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 2 ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2558
7. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 1 และ 3 ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558
8. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 ประจาภาค
เรียนที่ 2/2557
9. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2558
10. โครงกรสัมมนานักศึกษา
ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1)
ประจาภาคเรียนที่ 2/2557
11. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2558

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล
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2. การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและศักยภาพ

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

2. บัณฑิตเป็นคนดีมี
คุณภาพและ
ศักยภาพตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานใน
ท้องถิ่นกลุ่มประเทศ
อาเซียน

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

1. อาจารย์ประจาสถาบัน
ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
(สกอ. 1.2)

41.76

37.74

37.84

30.00

2. อาจารย์ประจาสถาบัน
ที่ดารงตาแหน่งวิชาการ
(สกอ. 1.3)

43.96

35.85

28.83

30.00

โครงการ/กิจกรรม
12. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ในสถานศึกษา 2 นักศึกษาภาค
กศ.ป. ประจาภาคเรียนที่
2/2557
13. โครงการสัมมนานักศึกษา
ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา กศ.ป. ประจาภาค
เรียนที่ 2/2557
14. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 กศ.ป. ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557
15. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู กศ.ป.
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาสังคมศึกษา
3. โครงการพัฒนาอาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

4. โครางการเสริมสร้าง
ศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล
1. การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและศักยภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
2. พัฒนาหลักสูตรทุก
ระดับที่หลากหลายตาม
ความต้องการของท้องถิ่น
3. สร้างเสริมความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพสูงขึน้
4. การจัดการศึกษาที่ดี
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมี
ความหลากหลายสามารถ
เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้
ภายนอก

1. ผลิตบัณฑิตตาม
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. อาจารย์ได้รับการ
พัฒนาคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
3. การสนับสนุนการเรียน
การสอนที่เหมาะสม

นางสาวนวพร
วรรณทอง

4. บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพ

นายรักทรัพย์
แสนสาแดง

นางสาวลดาวัลย์
มะลิไทย
นางสาววัชราภรณ์
เขาเขจร
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3. การพัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

3. นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และสังคม
ที่ดี (จิตสาธารณะ)

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

1. การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(สกอ. 1.4)

-

-

-

6.00

2. กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(สกอ. 1.5)

-

-

-

6.00

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
บุคลากรและสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษาพิเศษ
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรม
และคอมพิวเตอร์ศึกษา

5. การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรให้มคี ุณภาพ

5. บัณฑิตทุกระดับมี
ศักยภาพที่เพียงพอและมี
งานทาตามศักยภาพ

7 โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์
8. โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ คณะครุศาสตร์
9. โครงการพัฒนาอาจารย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10. โครงการพัฒนาบุคลากร
สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
11. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ
1. โครงการจัดการเรียนรูอ้ ย่าง
มีส่วนร่วมในสวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. โครงการปฐมวัยรักธรรม

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

6. มีหลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ดร.สุชาดา
บุบผา

นายภัทรดร
จั้นวันดี

นางสาวสุจิตรตา
ศรีปากดี
นายบุญส่ง
วงค์คา
นายบุญส่ง
วงค์คา
นายนพรักษ์
แกสมาน
นางสาวสุพัตรา
ปสังคโท
1. การจัดบริการให้
คาปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวติ แก่
นักศึกษา
2. การบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
3. การพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

1. การให้บริการแก่
นักศึกษาและการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่มี
คุณภาพควบคู่งานวิชาการ
และการวิจัย
2. ศิษย์เก่าได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย

นางสาวเบญจพร
อุผา

นางสาวสรินดา
พงษ์คุลีการ
นางสาวสรินดา
พงษ์คุลีการ
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการศึกษาดูงาน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาคปกติ

5. โครงการสัมมนาและปัจฉิม
นิเทศสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ภาคปกติ

6. โครงการอบรมพัฒนา
ทางด้านพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

7. โครงการการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา
8. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

9. โครงการสัมมนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สาหรับครูการศึกษาพิเศษและ
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์
4. สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาบน
พื้นฐานกระบวนการวิจัย
และการเรียนการสอน
5. สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ัย
และความเป็นไทย และ
ด้านการสร้างภูมิคมุ้ กันภัย
จากยาเสพติด
6. สนับสนุนการทา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม
ส่งเสริมด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม
7. การพัฒนา
ประสบการณ์ด้านกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา
8. การพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์
เก่า

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
นายธนา
เตมีรักษ์

นายบุญส่ง
วงค์คา

นายนพรักษ์
แกสมาน

นายนพรักษ์
แกสมาน

นายวสันต์
วงศ์กาฬสินธุ์
นายกิตติกร
รักษาพล
นายกิตติกร
รักษาพล
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

11. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันถึงประสงค์
สาหรับครูภาษาอังกฤษ
12. โครงการค่ายสังคมอาสา
พัฒนาการเรียนรูอ้ ย่าง
บูรณาการ
13. โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านสังคมศึกษา
14. โครงการกิจกรรม เดิน-วิ่ง
ด้วยรัก สังคมศึกษา ห่างไกล
ยาเสพติด
15. โครงการศึกษาดูงาน
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
ชั้นปีท่ี 4
16. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
17. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นครู
วิทยาศาสตร์มืออาชีพ
18. โครงการค่ายเรียนรู้
บูรณาการทักษะวิชาชีพ
สานไมตรีพี่น้อง

นายสุริยะ
ประทุมรัตน์

19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ
และภาษาอังกฤษ

นางสาวสุพัตรา
ปสังคโท

20. โครงการศึกษาดูงาน
สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

นายวสันต์
ศรีหริ ญ
ั

นางสาว
นนทวรรณ
แสนไพร
นางสาวลดาวัลย์
มะลิไทย
นายอนรรฆ
สมพงษ์
นางสาวจินดา
ลาโพธิ์
นางสาววัชรา
ภรณ์ เขาเขจร
นางสาวเบญจพร
อุผา

ผศ.ดร.อรวรรณ
นิ่มตลุง
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม
21. โครงการมดไต่ขอน อาสา
พัฒนาท้องถิ่น สาขา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
22. โครงการเสริมทักษะ
ความรู้ด้านระบบเครือข่าย
สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23. โครงการค่ายปฏิบัติธรรม
ศิลปะแห่งการคิด สู่ชีวิตที่เป็น
สุข สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
24. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เผยแพร่และพัฒนาการใช้สื่อ
eDLTV
25. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
26. โครงการให้ความรู้แก่
นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
27. โครงการบริการวิชาการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
28. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน สาหรับนักศึกษา
หลักสูตร5คณิตศาสตร์
29. โครงการหนังสือหมุนเวียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครู
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
นายวสันต์
ศรีหริ ญ
ั
นายภัทรดร
จั้นวันดี

นางสาวปิยนันท์
ปลืม้ โชค

นายกฤษณะ
กีวไิ ลย์

ดร.พรเทพ
เสถียรนพเก้า
นายบุญส่ง
วงค์คา

ผศ.พ.อ.อ.ครอง
ชัย พรหมเทพ

นายสุดประไทย
บุพศิริ

นางสาวนวพร
วรรณทอง
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม
30. โครงการค่ายครูภาษาไทย
อาสาพัฒนาโรงเรียน
31. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการใช้ภาษาไทย สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
32. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
บริการความรู้สู่ชุมชนและ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
33. โครงการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
34. โครงการสานสัมพันธ์น้อง
พี่วันปีใหม่
35. โครงการจิตอาสา เราทา
ด้วยใจ
36. โครงการอบรมกลวิธีการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เทคนิควิธีการสอนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
37. โครงการเสริมทักษะ
ความรู้ด้านการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
38. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
39. โครงการศึกษาดูงาน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาค กศ.ป.

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
นายสถิตย์
ภาคมฤค
นางสาวจินดา
ลาโพธิ์

นางสาวเบญจพร
อุผา

นางสาววัชราภรณ์
เขาเขจร

นางสาวสุพัตรา
ปสังคโท
ดร.พรเทพ
เสถียรนพเก้า
นายวสันต์
ศรีหริ ญ
ั

นางสาวปิยะนันท์
ปลืม้ โชค
นางสาวสุพัตรา
ปสังคโท
นายธนา
เตมีรักษ์
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

40. โครงการสัมมนาและ
ปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ภาค กศ.ป.
41. โครงการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนสาขาวิชา
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การกีฬา
42. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
43. โครงการหนังสือหมุนเวียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครู
ภาษาอังกฤษ
44. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
บริการความรู้สู่ชุมชนและ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
45. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นานักศึกษาคณะครุศาสตร์
46. โครงการพัฒนาการจัดทา
กิจกรรมนักศึกษา
47. โครงการคายครุศาสตร์
ราชภัฏอีสานเหนือ
48. โครงการครุศาสตร์อาสา
พัฒนาท้องถิ่น
49. โครงการช่วยเหลือและ
สนับสนุนนักศึกษาการศึกษา
พิเศษ

นายบุญส่ง
วงค์คา

50. โครงการศึกษาดูงาน
สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

นายวสันต์
ศรีหริ ญ
ั

นายวีรวัฒน์
คาแสนพันธ์

นายก้องภพ
ศิริบุตร
นายธเนศพล
เจริญราษฏร์
นางสาวเบญจพร
อุผา
ดร.พรเทพ
เสถียรนพเก้า
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
ดร.พรเทพ
เสถียรนพเก้า
ดร.พรเทพ
เสถียรนพเก้า
ผศ.ดร.อรวรรณ
นิ่มตลุง
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4. การส่งเสริมการ
บริการวิชาการ

เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
4. เป็นศูนย์กลางการ 1. การบริการวิชาการแก่
ให้บริการทาง
สังคม (สกอ. 3.1)
วิชาการและเป็นที่พ่งึ
ของท้องถิ่นตลอดจน
ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557
5.00
5.00
5.00

เป้าหมาย
2558
5.00

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. โครงการครุศาสตร์วิชาการ
วิชาชีพครู

1. การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชนและ
สังคม
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มคี วามรู้และ
ทักษะในอาชีพเพื่อ
สามารถให้บริการวิชาการ

1. การให้บริการวิชาการมี
คุณภาพ

นายวีรวัฒน์
คาแสนพันธ์

2. มีองค์ความรู้ที่สามารถ
ให้บริการทางวิชาการ
สาหรับท้องถิ่นและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

นายบุญส่ง
วงค์คา

3. โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การให้บริการวิชาการเพือ่
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน

3. การบูรณาการ
ให้บริการทางวิชาการกับ
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย

นางสาวนวพร
วรรณทอง

4. โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. ส่งเสริมการนาผลการ
บริการทางวิชาการมา
บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย

4. การสนับสนุนคณะให้
ใช้ศักยภาพในการ
ให้บริการแก่ท้องถิ่น

นางสาวอาพร
ดัชถุยาวัตร์

5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผู้พิการในชุมชน
5. การส่งเสริมการวิจัย
และงานสร้างสรรค์

5. ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ บูรณาการ
สู่การเรียนการสอน
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
และประเทศในกลุ่ม
อาเซียน

1. ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)
2. เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
(สกอ. 2.2)
3. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย (สกอ. 2.3)

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุพัตรา
ปสังคโท

5.00

5.00

5.00

5.00

1. โครงการอบรมการ
ประเมินผลและการวิจัยในชั้น
เรียนทางพลศึกษา

1. การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชนและ
สังคม

1. การบริหารจัดการ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพ

นายจีรวัฒน์
สัทธรรม

17,528.09

12,900.00

31,718.45

25,000.00

2. โครงการการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์

2. สนับสนุนและจัดให้มี
การวิจัยลักษณะเครือข่าย
ที่มคี ุณภาพเพื่อพัฒนา
สังคม

2. การนาองค์ความรู้ไปสู่
การเผยแพร่และการ
นาไปใช้ประโยชน์

นางสาวปิยะนันท์
ปลืม้ โชค

-

-

-

4.00

3. โครงการพัฒนาตาราและ
งานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการทาวิจัย
งานสร้างสรรค์และการ
ให้บริการวิชาการ

3. การพัฒนาบุคลากรให้
มีความพร้อมในการ
พัฒนางานวิจัย

นายบุญส่ง
วงค์คา
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการอบรมการวิจัยใน
ชั้นเรียน สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

6. การอนุรักษ์
ส่งเสริม สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม

6. เป็นเครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
ภายในประเทศ
และในกลุ่มประเทศ
อาเซียน

1. ระบบและกลไกการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ. 4.1)

5.00

5.00

5.00

5.00

1. โครงการการพัฒนาการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
เชิงวัฒนธรรม
2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
และวัฒนธรรมวันคริสต์มาส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. โครงการครูภาษาอังกฤษ
สายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
4. โครงการครูภาษาอังกฤษ
สายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและภาษาอังกฤษ
5. โครงการเสริมสร้าง
จริยธรรม บารุงศาสนสถาน
6. โครงการภูมปิ ญ
ั ญาอาศรม
กึ่งทศวรรษภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ศึกษา
7. โครงการครุศาสตร์วันทา
บูชาพระคุณครู

กลยุทธ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การทาวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่สามารถ
เผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์
5. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน
1. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ฟื้นฟู พัฒนา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการบูรณาการ
องค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและการ
บริการทางวิชาการ
4. การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
นายวสันต์
ศรีหริ ญ
ั

1. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และทานุบารุง

นางผกาพรรณ
วะนานาม
นายกิตติกร
รักษาพล
นายอนงลักษณ์
หนูหมอก

นายสุริยะ
ประทุมรัตน์

นายศตวรรษ
มะละแซม
นายสถิตย์
ภาคมฤค
นางสาวสุพัตรา
ปสังคโท
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชา
สังคมศึกษา
1. โครงการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอาพร
ดัชถุยาวัตร์

7. การพัฒนาคุณภาพ
และระบบประกัน
คุณภาพ

7. เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพที่ได้รับการ
ยอมรับตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษา

1. ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ (สกอ. 5.3)

5.00

5.00

5.00

5.00

1. พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การสร้างเสริมระบบ
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
1. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นและประเทศเพื่อน
บ้าน

1. การประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

นางสาวนวพร
วรรณทอง

8. การเสริมสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้

8. เป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายการเรียนรู้
ด้านวิชาชีพครูของ
ท้องถิ่น

1. จานวนแหล่งให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
(มรสน.)

1.00

1.00

1.00

2.00

1. โครงการปฐมวัยสัมพันธ์
สมานฉันท์น้องพี่ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่น

1. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
ในระดับท้องถิ่น

นายธนา
เตมีรักษ์

2. จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
(มรสน.)

1.00

1.00

1.00

2.00

2. โครงการค่ายอาสาพัฒนา
สถานศึกษาระดับอนุบาลและ
การให้ความรู้ผปู้ กครอง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิด
ความเข้มแข็งสนับสนุน
การทางานในลักษณะ

นางสาวสรินดา
พงษ์คุลีการ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน

3. เครือข่ายทางวิชาการ
กับส่วนราชการ
ภาคเอกชน และองค์กร
ท้องถิ่น

นางสาวเพ็ญ
พรรษา ปกาสิทธิ์

4. โครงการสัมมนาครูพ่เี ลีย้ ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

5. โครงการภาษาไทยสัมพันธ์

นายสถิตย์
ภาคมฤค
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9. การเสริมสร้าง
การศึกษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

10. การบริหารจัดการ
ที่ดี

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
9. ทรัพยากรมนุษย์
ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้
10. การบริหาร
จัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านการทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
(ก.พ.ร. 3)
1. การบริหารของสถาบัน
เพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน (สกอ. 5.1)
2. ผลการบริหารงานของ
คณะ (สกอ. 5.2)

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557
50.00 50.00 50.00

เป้าหมาย
2558
60.00

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. โครงการเสริมสร้างความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

1. พัฒนาคณาจารย์
บุคลากรทุกระดับ และ
นักศึกษาให้มี
ความสามารถและทักษะ
ในด้านภาษาและการ
สื่อสาร
1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1. บุคลากรและนักศึกษามี
ความสามารถ และทักษะ
ในด้านภาษาและการ
สื่อสาร

1. บุคลากรมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น
สามารถพัฒนางานได้อย่าง
มืออาชีพ

ผศ.ดร.วาโร
เพ็งสวัสดิ์

2. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความรู้และการ
บริหารความเสี่ยง

2. มีระบบและกลไกการ
บริหารงานที่มคี ุณภาพ

นายภัทรดร
จั้นวันดี

-

-

-

7.00

1. โครงการบริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร์

-

-

-

4.00

2. โครงการจัดซือ้ วัสดุ
การศึกษาสนับสนุนการเรียน
การสอน สาขาวิชานวัตกรรม
และคอมพิวเตอร์
3. โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์
สนับสนุนการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์
4. โครงการจัดซือ้ เครือ่ งออก
กาลังกายกลางแจ้ง
5. โครงการจัดซือ้ วัสดุ
สานักงานคณะครุศาสตร์

6. โครงการถ่ายเอกสาร
สานักงานคณะครุศาสตร์
7. โครงการบริหารงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
8. โครงการบริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์

3. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการติดตาม
การดาเนินงานให้
5. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ ระบบ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์
6. การพัฒนาระบบ
งบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณ
7. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

ผู้รับผิดชอบ

นายบุญเกื้อ
ครุธคา

นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์

นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นางสาวจีรวรรณ
วรกาล
ผศ.ดร.วาโร
เพ็งสวัสดิ์
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

9. โครงการปรับปรุงห้องสมุด
คณะครุศาสตร์
10. โครงการจัดทารายงาน
ประจาปีคณะครุศาสตร์
11. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
12. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชาพล
ศึกษาและวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
13. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
14. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
15. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชาสังคม
ศึกษา
16. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาไทย

นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นางสาวนวพร
วรรณทอง
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์

17. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์

18. โครงการจัดทาเอกสารฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ประจาภาค
เรียนที่ 2/2557-1/2558

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์

นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม
19. โครงการจัดทาเอกสาร
และแบบบันทึกการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศึกษา
ภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่
2/2557
20. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
21. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเคมี
22. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์
23. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ
24. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
ศึกษา
25. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
26. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์และ
เทคโนโลยี
27. โครงการจัดทาเอกสารฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
นักศึกษาภาค กศ.ป. ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557
28. โครงการบริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์

นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์

นางสาวจีรวรรณ
วรกาล

ผศ.ดร.วาโร
เพ็งสัวสดิ์
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2555
2556 2557

เป้าหมาย
2558

โครงการ/กิจกรรม
29. โครงการจัดทาเอกสาร
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูนักศึกษา
30. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
31. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชาพล
ศึกษาและวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
32. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
33. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
34. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชาสังคม
ศึกษา
35. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาไทย
36. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
37. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ
38. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
ศึกษา

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรวรรณ
วรกาล
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์

นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์
ยศไชยวิบูลย์

ตอนที่ 4
การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัตินนั้ คณะครุศาสตร์ดาเนินการ ดังนี้
1. กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจาปี
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะจึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของคณะ มีได้ทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ
2. แผนปฏิบัติราชการของคณะได้กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจากตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะและสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึ้นมาได้ หากหน่วยงานมี
จุดเด่น และตัวบ่งชีข้ องมหาวิทยาลัยยังไม่มกี ารกาหนดไว้
3. คณะเสนอแผนปฏิบัติราชการเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และนาเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอ่ ไป
4. หลังจากที่มหาวิท ยาลัย อนุมัติแผนปฏิบัติราชการของคณะแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการคณะ เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของคณะ โดยการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติร าชการของคณะมาจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกัน
ระหว่างอธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์
5. เมื่อคณะได้ดาเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใด รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประ มาณการ
บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านกองนโยบายและแผนภายใน 15 วัน
หลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะจะจัดทารายงานประจาปี และรายงานการประเมินตนเองตามตัวชีว้ ัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของคณะ
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การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อค้นหาว่า
คณะครุศาสตร์สามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการติ ดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหารคณะ และสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป

วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับเป้าหมายที่คณะตั้งไว้
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย
และแนวทางในการบริหารงานของคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูร้ ับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย
1. ติดตามผลการใช้จา่ ยงบประมาณตามแผนการใช้จา่ ยเงินในแต่ละไตรมาส ดาเนินการโดยกองนโยบายและแผน
2. ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 ซึ่งแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้ เป็นทั้งการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุป
ของโครงการ (Summative Evaluation)
3. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
4. ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะภายใน โดยกองนโยบายและแผน
5. ประเมินภายในโดยหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานอธิการบดี ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผลการประเมินภายในดังกล่าวจะรองรับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่
1. การประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

การปรับแผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้กาหนดให้มกี ารปรับแผนปฏิบัติราชการได้เพื่อให้ยืดหยุ่น และเหมาะสม
กับสถานการณ์ โดยคณะต้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการ มีผลทาให้
เป้าหมายการดาเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือ
แผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไว้เดิม

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของตนเอง
กองนโยบายและแผนวิเคราะห์

 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์
 กิจกรรม/โครงการ
 ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด
 มหาวิทยาลัยและพัฒนาขึน้ เอง)

มหาวิทยาลัยอนุมัติ / สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
จัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการของคณะ

ประเมินทุกปี

ประเมินความก้าว
หน้าและผลสรุปของ
โครงการ
(Formative &
Summative
Evaluation)
โดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัย
แต่งตัง้

ประเมินในรอบ 5 ปี

43

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการนาแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับคณะและการติดตามประเมินผล

คณะดาเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการของตนเอง

คณะรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการภายใน 15 วัน

คณะรวบรวมผลการดาเนินงาน/จัดทารายงานประจาปีซึ่งผนวก
ผลการประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการหน่วยงานภายใน

การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการติดตาม
ผลการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสานักงาน
ก.พ.ร.

โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการติดตาม
ผลการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ของมหาวิทยาลัย

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
นโยบาย
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
3. นโยบายเศรษฐกิจ
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

5. นโยบายทีด่ ินทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

แผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
2. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
3. การพัฒนานักศึกษา
4. การส่งเสริมการบริการวิชาการ
5. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
7. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
8. การสร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
9. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียน
5. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
10. บริหารจัดการที่ดี
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จากสภาพแวดล้อมของบริบทในระดับโลกและประเทศ รวมถึงบริบทของภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อการ จัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลายประการ แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ใกล้ชิดกับ
มหาวิทยาลัย โดยการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กา รจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ดังกล่าวได้ผล ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะครุศาสตร์ได้จัดการศึกษาทางด้านการศึกษาเป็นเวลานาน
2. เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่ใกล้เคียง
3. มีบุคลากรที่มคี วามสามารถในสาขาวิชาชีพ
4. มีอาจารย์ที่มวี ุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
5. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในเขตพืน้ ที่และมีศิษย์เก่าจานวนมาก
6. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ครุภัณฑ์มีจานวนไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาครูที่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสาหรับทากิจกรรมของนักศึกษายังไม่เพียงพอ
3. สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อจานวนนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐาน
4. นักศึกษามีความขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียน
5. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิขาการมีจานวนน้อยลง
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โอกาส (Opportunities)
1. เป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับชุมชน มีโอกาสให้ความร่วมมือกับชุมชนในการแก้ปัญหาหรือดาเนินกิจกรรมทางวิชาการ
2. บุคลากรที่มศี ักยภาพสูงสามารถพัฒนางานวิจัย หรือผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต
3. สามารถพัฒนาหลักสูตรได้หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของสังคม
4. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมในการพัฒนาครู ทาให้มีบุคคลสนใจที่จะศึกษาสายครูมากขึ้น
5. มีศิษย์เก่าในพืน้ ที่เป็นจานวนมากทาให้สามารถสร้างเครือข่ายได้
ภัยคุกคาม (Threats)
1. มีสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกของนักศึกษาในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง
2. นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษามีความรูพ้ ืน้ ฐานจากัด
3. สังคมคาดหวังคุณภาพบัณฑิตสูง
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ภาคผนวก ค สรุปรายละเอียดโครงการจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเภทงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์
ที่
รหัสโครงการ
ขื่อโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูให้ท้องถิ่น
1
58B33202คคศ01W06
โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2)
ประจาภาคเรียนที่ 2/2557
2
58B33202คคศ11W01
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558
3
58B33202คคศ11W03
โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 1)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2558
4
58B33202คคศ11W04
โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2558
5
58B33202คคศ11W05
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2 ประจาภาคเรียนที่
2/2557
6
58B33202คคศ11W06
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ประจาภาคเรียนที่
1/2558
7
58B33202คคศ11W07
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ 3 ประจาภาคเรียนที่
2/2557-1/2558
8
58B33202คคศ11W09
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจาภาคเรียนที่
2/2557
9
58B33202คคศ11W10
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1 ประจาภาคเรียนที่
1/2558
10
58B33202คคศ11W11
โครงกรสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557
11
58B33202คคศ11W12
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจาภาคเรียนที่
1/2558

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

บ.กศ.

7,750

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

197,600

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

7,750

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

7,750

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

8,750

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

8,750

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

17,500

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

20,250

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

8,950

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

7,750

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

20,250

นางสาวจีรวรรณ วรกาล
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ที่
12

รหัสโครงการ
58C33202คคศ01W01

13

58C33202คคศ01W04

14

58C33202คคศ01W05

15

58C33202คคศ01W06

ขื่อโครงการ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาภาค
กศ.ป. ประจาภาคเรียนที่ 2/2557
โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กศ.ป. ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2 กศ.ป. ประจาภาค
เรียนที่ 2/2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู กศ.ป. ประจาภาคเรียนที่
2/2557
รวม 15 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและศักยภาพ
16
58A33202คคศ06W04
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
17
58A33202คคศ07W04
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาสังคมศึกษา
18
58A33202คคศ09W02
โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
19
58A33202คคศ20W01
โครางการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
20
58A33202คคศ21W04
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาพิเศษ
21
58A33202คคศ22W03
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
22
58B33202คคศ01W12
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
23
58B33202คคศ02W01
โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์
24
58B33202คคศ03W03
โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
25
58B33202คคศ04W01
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
26
58B33202คคศ21W02
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
รวม 11 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานักศึกษา
27
58A33305คคศ01W01
โครงการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
28
58A33202คคศ03W01
โครงการปฐมวัยรักธรรม

แหล่งงบประมาณ
กศ.ป.

งบประมาณ (บาท)
20,750

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรวรรณ วรกาล

กศ.ป.

7,250

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

กศ.ป.

7,250

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

กศ.ป.

7,250

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

355,550
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน

30,000
30,000
10,000
85,475
30,088

นางสาวนวพร วรรณทอง
นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
นายรักทรัพย์ แสนสาแดง
ดร.สุชาดา บุบผา

แผ่นดิน
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

36,035
400,000
50,000
20,000
42,000
22,000
755,598

นายภัทรดร จั้นวันดี
นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
นายบุญส่ง วงค์คา
นายบุญส่ง วงค์คา
นายนพรักษ์ แกสมาน
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท

แผ่นดิน

60,000

นางสาวเบญจพร อุผา

แผ่นดิน

11,250

นางสาวสรินดา พงษ์คลุ ีการ
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ที่
29
30
31
32
33
34
35
36

รหัสโครงการ
58A33202คคศ03W02
58A33202คคศ03W03
58A33202คคศ03W04
58A33202คคศ034W01
58A33202คคศ04W04
58A33202คคศ04W05
58A33202คคศ06W02
58A33202คคศ06W05

37
38
39
40
41
42
43

58A33204คคศ06W02
58A33202คคศ07W01
58A33202คคศ07W02
58A33202คคศ07W03
58A33202คคศ08W02
58A33202คคศ09W01
58A33202คคศ09W03

44
45
46
47
48

58A33202คคศ21W02
58A33202คคศ21W03
58A33202คคศ22W01
58A33202คคศ22W02
58A33202คคศ22W05

49

58A33202คคศ22W07

50

58B33202คคศ01W08

51

58B33202คคศ01W13

ขื่อโครงการ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ
โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ
โครงการอบรมพัฒนาทางด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับครูการศึกษาพิเศษและ
ภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันถึงประสงค์สาหรับครูภาษาอังกฤษ
โครงการค่ายสังคมอาสาพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา
โครงการกิจกรรม เดิน-วิ่งด้วยรัก สังคมศึกษา ห่างไกลยาเสพติด
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชัน้ ปีที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูวิทยาศาสตร์
มืออาชีพ
โครงการค่ายเรียนรู้ บูรณาการทักษะวิชาชีพ สานไมตรีพี่น้อง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศกึ ษาดูงานการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
โครงการมดไต่ขอน อาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
โครงการเสริมทักษะความรู้ด้านระบบเครือข่าย สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
โครงการค่ายปฏิบัตธิ รรม ศิลปะแห่งการคิด สู่ชีวติ ที่เป็นสุข สาขาวิชานวัตกรรม
และคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเผยแพร่และพัฒนาการใช้สื่อ
eDLTV
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน

งบประมาณ (บาท)
25,000
50,000
8,000
35,325
30,000
60,000
15,000
13,363

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสรินดา พงษ์คลุ ีการ
นายธนา เตมีรักษ์
นายบุญส่ง วงค์คา
นายนพรักษ์ แกสมาน
นายนพรักษ์ แกสมาน
นายวสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
นายกิตติกร รักษาพล
นายกิตติกร รักษาพล

แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน

15,000
14,763
30,000
10,000
30,000
25,000
26,000

นายสุริยะ ประทุมรัตน์
นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
นายอนรรฆ สมพงษ์
นางสาวจินดา ลาโพธิ์
นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
นางสาวเบญจพร อุผา

แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน

20,000
20,000
20,000
10,000
20,000

ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
นายวสันต์ ศรีหิรัญ
นายวสันต์ ศรีหิรัญ
นายภัทรดร จั้นวันดี

แผ่นดิน

20,000

นางสาวปิยนันท์ ปลืม้ โชค

บ.กศ.

10,000

นายกฤษณะ กีวไิ ลย์

บ.กศ.

75,000

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า

51
ที่
52

รหัสโครงการ
58B33202คคศ03W01

53

58B33202คคศ04W02

54

58B33202คคศ05W02

55
56
57

58B33202คคศ06W03
58B33202คคศ08W02
58B33202คคศ08W03

58

58B33202คคศ09W01

59
60
61
62

58B33202คคศ09W02
58B33202คคศ17W02
58B33202คคศ17W03
58B33202คคศ22W02

63
64
65
66
67

58B33202คคศ22W03
58C33202คคศ01W08
58C33202คคศ03W01
58C33202คคศ03W02
58C33202คคศ04W02

68
69
70
71
72

58C33202คคศ05W01
58C33202คคศ06W01
58C33202คคศ09W01
58C33202คคศ17W01
58C33202คคศ17W02

ขื่อโครงการ
โครงการให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
โครงการบริการวิชาการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน สาหรับนักศึกษาหลักสูตร5
คณิตศาสตร์
โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูภาษาอังกฤษ
โครงการค่ายครูภาษาไทยอาสาพัฒนาโรงเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทย สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการความรู้สู่ชุมชนและเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วันปีใหม่
โครงการจิตอาสา เราทาด้วยใจ
โครงการอบรมกลวิธกี ารเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
โครงการเสริมทักษะความรู้ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาค กศ.ป.
โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาค กศ.ป.
โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูภาษาอังกฤษ
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการความรู้สู่ชุมชนและเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษาคณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาการจัดทากิจกรรมนักศึกษา

แหล่งงบประมาณ
บ.กศ.

งบประมาณ (บาท)
3,000

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญส่ง วงค์คา

บ.กศ.

22,470

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ

บ.กศ.

29,505

นายสุดประไทย บุพศิริ

บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

9,345
15,408
18,245

นางสาวนวพร วรรณทอง
นายสถิตย์ ภาคมฤค
นางสาวจินดา ลาโพธิ์

บ.กศ.

10,280

นางสาวเบญจพร อุผา

บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

19,855
30,000
10,000
30,000

นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
นายวสันต์ ศรีหิรัญ

บ.กศ.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.

10,500
40,000
10,000
5,300
4,680

นางสาวปิยะนันท์ ปลืม้ โชค
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
นายธนา เตมีรักษ์
นายบุญส่ง วงค์คา
นายวีรวัฒน์ คาแสนพันธ์

กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.

5,760
2,610
3,600
125,600
101,220

นายก้องภพ ศิริบุตร
นายธเนศพล เจริญราษฏร์
นางสาวเบญจพร อุผา
ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์

52
ที่
73
74
75
76

รหัสโครงการ
58C33202คคศ17W03
58C33202คคศ17W04
58C33202คคศ21W02
58C33202คคศ22W02

ขื่อโครงการ
โครงการคายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ
โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น
โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาการศึกษาพิเศษ
โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
รวม 50 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริการวิชาการ
77
58A33202คคศ04W02
โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
78
58B33202คคศ01W05
โครงการครุศาสตร์วชิ าการวิชาชีพครู
79
58B33202คคศ06W01
โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
80
58B33202คคศ07W01
โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาสังคมศึกษา
81
58B33202คคศ21W03
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พกิ ารในชุมชน
รวม 5 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
82
58A33202คคศ04W03
โครงการอบรมการประเมินผลและการวิจัยในชัน้ เรียนทางพลศึกษา
83
58A33202คคศ22W04
โครงการการส่งเสริมการวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
84
58B33202คคศ03W02
โครงการพัฒนาตาราและงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
85
58B33202คคศ22W01
โครงการอบรมการวิจัยในชัน้ เรียน สาหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
รวม 4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
86
58A33204คคศ05W01
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนเชิงวัฒนธรรม
87
58A33202คคศ06W03
โครงการค่ายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมวันคริสต์มาส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
88
58A33202คคศ06W06
โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
89
58A33202คคศ06W01
โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและภาษาอังกฤษ

แหล่งงบประมาณ
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.

งบประมาณ (บาท)
30,000
30,000
3,060
6,300
1,230,439

ผู้รับผิดชอบ
ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
นายวสันต์ ศรีหิรัญ

แผ่นดิน
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

40,000
50,000
31,500
10,000
6,035
137,535

นายวีรวัฒน์ คาแสนพันธ์
นายบุญส่ง วงค์คา
นางสาวนวพร วรรณทอง
นางสาวอาพร ดัชถุยาวัตร์
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท

แผ่นดิน
แผ่นดิน

20,000
29,500

นายจีรวัฒน์ สัทธรรม
นางสาวปิยะนันท์ ปลืม้ โชค

บ.กศ.
บ.กศ.

32,650
8,010

นายบุญส่ง วงค์คา
นายวสันต์ ศรีหิรัญ

90,160
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน

59,000
10,038
20,000

นางผกาพรรณ วะนานาม
นายกิตติกร รักษาพล
นางอนงลักษณ์ หนูหมอก

แผ่นดิน

10,000

นายสุริยะ ประทุมรัตน์

53
ที่
90
91
92
93

รหัสโครงการ
58A33204คคศ07W01
58A33202คคศ08W01
58B33202คคศ17W01
58C33202คคศ07W02

ขื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างจริยธรรม บารุงศาสนสถาน
โครงการภูมิปญ
ั ญาอาศรม กึง่ ทศวรรษภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา
โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาพระคุณครู
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาสังคมศึกษา
รวม 8 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
94
58A33202คคศ01W01
โครงการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
รวม 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
95
58A33204คคศ03W01
โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ สมานฉันท์น้องพี่ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่น
96
58B33202คคศ03W04
โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับอนุบาลและการให้ความรู้ผู้ปกครอง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
97
58B33202คคศ07W03
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ร่วมกับบุคลากรทางการ
ศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
98
58C33202คคศ11W08
โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
99
58C33202คคศ08W02
โครงการภาษาไทยสัมพันธ์
รวม 5 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี
100
58A33202คคศ01W02
โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
101
58A33202คคศ22W06
โครงการจัดซือ้ วัสดุการศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์
102
58B33202คคศ01W01
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์
103
58B33202คคศ01W02
โครงการจัดซือ้ เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง

แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.ป.

งบประมาณ (บาท)
10,000
37,000
30,000
3,510
179,548

ผู้รับผิดชอบ
นายศตวรรษ มะละแซม
นายสถิตย์ ภาคมฤค
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
นางสาวอาพร ดัชถุยาวัตร์

แผ่นดิน

30,000
30,000

นางสาวนวพร วรรณทอง

แผ่นดิน

100,000

นายธนา เตมีรักษ์

บ.กศ.

11,025

นางสาวสรินดา พงษ์คลุ ีการ

บ.กศ.

22,288

นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์

บ.กศ.
กศ.ป.

90,000
8,280
231,593

นางสาวจีรวรรณ วรกาล
นายสถิตย์ ภาคมฤค

-

-

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แผ่นดิน
แผ่นดิน

568,673
11,990

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
นายภัทรดร จั้นวันดี

บ.กศ.
บ.กศ.

260,500
99,000

นายบุญเกือ้ ครุธคา
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์

54
ที่
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

รหัสโครงการ
58B33202คคศ01W03
58B33202คคศ01W04
58B33202คคศ01W07
58B33202คคศ01W09
58B33202คคศ01W10
58B33202คคศ01W11
58B33202คคศ03W05
58B33202คคศ04W03
58B33202คคศ05W01
58B33202คคศ06W02
58B33202คคศ07W02
58B33202คคศ08W01
58B33202คคศ09W03
58B33202คคศ11W02

118

58B33202คคศ11W13

119
120
121
122
123
124
125
126

58B33202คคศ20W01
58B33202คคศ20W03
58B33202คคศ20W04
58B33202คคศ21W01
58B33202คคศ22W04
58B33202คคศ24W01
58B33202คคศ25W01
58C33202คคศ01W02

127

58C33202คคศ01W03

ขื่อโครงการ
โครงการจัดซือ้ วัสดุสานักงานคณะครุศาสตร์
โครงการถ่ายเอกสารสานักงานคณะครุศาสตร์
โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
โครงการปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์
โครงการจัดทารายงานประจาปีคณะครุศาสตร์
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โครงการจัดทาเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558
โครงการจัดทาเอกสารและแบบบันทึกการฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพครู นักศึกษาภาค
ปกติ ประจาภาคเรียนที่ 2/2557
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสกิ ส์
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
โครงการจัดทาเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาค กศ.ป. ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557
โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

งบประมาณ (บาท)
240,000
180,000
75,000
1,418,794
40,000
40,000
171,741
175,388
83,950
118,009
118,650
153,080
141,519
420,860

ผู้รับผิดชอบ
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นางสาวจีรวรรณ วรกาล
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นางสาวนวพร วรรณทอง
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.

106,200

นางสาวจีรวรรณ วรกาล

บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
กศ.ป.

28,367
15,800
17,741
112,139
116,119
43,520
36,036
78,442

นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นางสาวจีรวรรณ วรกาล

กศ.ป.

378,556

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสัวสดิ์
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ที่
128

รหัสโครงการ
58C33202คคศ01W07

129
130
131
132
133
134
135
136
137

58C33202คคศ03W03
58C33202คคศ04W01
58C33202คคศ05W02
58C33202คคศ06W02
58C33202คคศ07W01
58C33202คคศ08W01
58C33202คคศ09W02
58C33202คคศ21W01
58C33202คคศ22W01

ขื่อโครงการ
โครงการจัดทาเอกสารแบบบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูนักศึกษา ภาค กศ.ป.
ประจาภาคเรียนที่ 2/2557
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
รวม 38 โครงการ

รวม ทั้งหมด 137 โครงการ




แหล่งงบประมาณ
กศ.ป.

งบประมาณ (บาท)
17,250

กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.
กศ.ป.

53,360
26,520
32,256
4,872
2,244
90,552
13,440
17,136
17,640
5,525,344

8,535,767

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรวรรณ วรกาล
นายนัทพงษ์
นายนัทพงษ์
นายนัทพงษ์
นายนัทพงษ์
นายนัทพงษ์
นายนัทพงษ์
นายนัทพงษ์
นายนัทพงษ์
นายนัทพงษ์

ยศไชยวิบูลย์
ยศไชยวิบูลย์
ยศไชยวิบูลย์
ยศไชยวิบูลย์
ยศไชยวิบูลย์
ยศไชยวิบูลย์
ยศไชยวิบูลย์
ยศไชยวิบูลย์
ยศไชยวิบูลย์
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ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะครุศาสตร์






คาสั่งคณะครุศาสตร์
ที่ ๐๓ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะครุศาสตร์

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กาหนดจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานและ
บริหารงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร ทั้งด้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ ดังนั้นเพื่อให้ การจัดทาแผนดังกล่าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งกรรมการดาเนินการประกอบด้วย
๑ . คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
๕. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ

๖. ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๗. หัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการ
57
๘. นางผกาพรรณ
วะนานาม
กรรมการ
๙. นางสาวจินดา
ลาโพธิ์
กรรมการ
๑๐. นางวันเพ็ญ
นันทะศรี
กรรมการ
๑๑. นายสถิตย์
ภาคมฤค
กรรมการ
๑๒. นายกฤษณะ
กีวิไลย์
กรรมการ
๑๓. นางสาวทัศนีย์
คาปาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์)
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

