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ประวัตคิณะครุศาสตร ์ 

 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เร่ิมเป็นหน่วยงานทางการศกึษาครัง้แรกในนามของ

หมวดวชิาการศึกษา  เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร และเจริญเติบโตขึ้นควบคู่ไปกับ

สถานศึกษาในนามใหม่ คือ วิทยาลัยครูสกลนคร ตั้งแต่วันยกฐานะ คือ วันท่ี 16 มกราคม 2513 ต่อมา

หนว่ยงานนี้ได้เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  และได้จัดให้มกีารสอนระดับ 

ปริญญาตรีขึ้นเป็นคร้ังแรก 
 

   ปีการศกึษา 2521  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรกนอกจากนั้น

ได้มี  “โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ” (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี             

2 ปี (หลังอนุปริญญา) ท าให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ

ได้สูงขึน้มากกว่า  10,000  คน 
 

   ปีการศึกษา 2529  คณะครุศาสตร์ เร่ิมให้บริการทางการศึกษาตาม “โครงการจัดการศึกษา

ส าหรับบุคลากรประจ าการ”(กศ.บป.) โดยมีส่วนร่วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตร

ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 
 

   ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ (พ.ศ. 2518)  ตาม พ.ร.บ. วทิยาลัยครูจนกระทั่งเป็นสถาบันราชภัฏ

สกลนคร ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในปี     

พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างตอ่เนื่องตลอดมา และได้เร่ิมโครงการผลิตครู

การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) มีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  จ านวนท้ังสิ้น 219 คน  โดยเป็นนักศกึษาทุนจ านวน 46 คน 
 

   ปีการศึกษา 2552  คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่น าร่องปีการศึกษา 

2552” มีนักศึกษาท่ีได้รับทุนจ านวน 44 คน โดยจ าแนกเป็นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 6 คน และสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 16 คน 
 

   ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่น าร่อง ปีการศึกษา 

2553” มีนักศึกษาท่ีได้รับทุนดังกล่าว  จ านวน 96 คน  แบ่งเป็น  สาขาวิชาสังคมศึกษา 26 คน  สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 22 คน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 คน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 คน  และสาขาวิชา

การศึกษาพิเศษ 14 คน  

 

 

 

 
 

ข้อมูลเบื้องต้นคณะครุศาสตร์ 
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ปีการศกึษา 2554  คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธ์ุใหมน่ าร่อง ปีการศกึษา 2553” 

และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการผลิตครูมืออาชีพ” มีนักศึกษาท่ีได้รับทุนดังกล่าว จ านวน 85 คน 

แบ่งเป็นสาขาวิชาสังคมศึกษา 21 คน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 14 คน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 38 คน สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์ 2 คน สาขาวชิาภาษาไทย 8 คน สาขาวิชาพลศกึษาและวทิยาศาสตร์การกีฬา 2 คน ทัง้หมดเป็น

นักศึกษาท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อส าเร็จการศกึษาแล้วจะได้รับการบรรจุ

เป็นขา้ราชการครูในเขตพื้นท่ีการศึกษาตามท่ี สกอ. ประกาศ 
 

ปัจจุบัน  คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ. 5 ปี) ท้ังสิ้นจ านวน  

14  หลักสูตร ตามสาขาวิชา  ประกอบด้วย  สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศึกษา  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษาและ

วทิยาศาสตร์การกฬีา  สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาฟิสกิส์  

สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษา 

ภาคปกติ  4,308 คน  ภาคพเิศษ 833 คน  รวมนักศกึษา ทัง้สิน้ 5,141 คน 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ ปณิธาน สีและดอกไม้ประจ าคณะ 
 

 ปรัชญา  

  คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีลักษณะ         

“ใฝรู้่ สู้งาน มจีิตวญิญาณครู” เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 
 

 วิสัยทศัน ์

  คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครู โดยน าเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นและ

วิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนน าเพื่อผลิตครูท่ีดี         

มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 พันธกจิ 

  1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

     2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

     3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

     4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 

    5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
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 ปณิธาน 

  คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริม

การวิจัย พัฒนา เผยแพร่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการท างานร่วมกัน 

ระหว่างสถาบันอุดมศกึษาในทอ้งถิ่น องคก์าร ชุมชน และต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาวิชาชพีครู พัฒนาและน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการแก่สังคม และปฏิรูประบบ     

การบริหารการจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          สีประจ าคณะครุศาสตร์  คือ  สีแสด     

ดอกไม้ประจ าคณะครศุาสตร ์     คือ   ดอกพวงแสด 
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ส านักงานคณบดี 

 

1.  งานบริหารทั่วไป 

- งานธุรการ 

- งานสารบรรณ 

- งานพิมพ์ 

- งานเลขานุการ 

- งานประชุม 
 

2.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานสารสนเทศ 

- งานสารสนเทศประกันคุณภาพ 

- งานวารสารและจดหมายขา่ว 
 

3. งานอาคารสถานที่และ 

   ส่ิงอ านวยความสะดวก 

- งานอาคาร 

- งานสถานที่ 

- งานห้องเรียน 

- ห้องปฏิบัติการและสิ่งอ านวย 

  ความสะดวก 

ฝ่ายวชิาการ 

 

1. งานหลักสูตร 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตร 

- การประเมินหลักสูตร 

- งานการวิเคราะห์มาตรฐาน 

   หลักสูตรตามเกณฑ์คุรุสภา 
 

2. งานการเรียนการสอน  

- งานแนะแนว 

- งานการรับนักศึกษา 

- งานจัดแผนการเรียน 

- งานการจัดผูส้อน 

- งานตารางสอน 
 

3.  งานวิจัยและพัฒนา 

- แผนพัฒนางานวิจัย 

- แผนพัฒนาบุคลากร 

ฝ่ายวางแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

1. งานแผนงานและงบประมาณ 

- งานพัสดุ 

- งานการเงิน 

- แผนบริหารความเสี่ยง 

- แผนยุทธศาสตร์ 

- แผนปฏิบัติราชการ  
 

2. งานปฏิบัติตามค ารับรอง 

   และประกันคุณภาพ 

- รายงานค ารับรองปฏิบัติ 

  ราชการ (ก.พ.ร.)  

- รายงานประจ าปี 

- รายงานการประกันคุณภาพ   

  (SAR) 
 

3. งานบริการวิชาการแก่สังคม 

- แผนบริการวิชาการ 

- งานห้องสมุดคณะและศูนย์ 

   ศึกษาการพัฒนาครู 

- ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 

1.  งานกิจการนักศึกษา 

- งานปฐมนิเทศ 

- งานปัจฉิมนิเทศ 

- งานสโมสรนักศึกษา 

- งานชมรม 

- งานออกค่ายอาสา 

- งานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

- งานปกครองและวินัย   

   นักศึกษา 

- งานแนะแนวสนเทศ 

- งานทุนการศึกษา 
 

2.  งานพัฒนานักศึกษา 

- งานพัฒนาคุณลักษณะ 

   และบุคลิกภาพนักศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

 

คณบดี 

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 

คณบดี 

 

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร 

รองคณบดีฝา่ยวชิาการ      

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

 

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ 

รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

อ.บุญส่ง  วงคค์ า 

รองคณบดีฝา่ยวางแผนและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

อ.วสันต์  ศรีหิรัญ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

1. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- งานปฐมนิเทศ 

- งานสัมมนาระหว่างฝึก 

   ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- งานปัจฉิมนิเทศ 

- งานสัมมนาอาจารย์พี่เลีย้ง   

- งานนิเทศ 

- งานประสานการขอใบประกอบวิชาชีพครู 

 

2.  งานท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

- แผนพัฒนางานศิลปะ 

   และวัฒนธรรม 

โครงสร้างการบริหารงาน  คณะครุศาสตร์ 
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คณะกรรมการบรหิารคณะ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งบรหิาร 

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ คณบดีคณะครุศาสตร์และประธานสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู                

และประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผศ.พ.อ.อ.ครองชยั  พรหมเทพ    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 

และประธานสาขาวิชาพลศกึษาและวทิยาศาสตร์การกีฬา 

อ.บุญส่ง  วงค์ค า รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 

และประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

อ.วสันต์  ศรีหิรัญ หัวหน้าส านักงานคณบด ี

ผศ.เบญจวรรณ  รอดแก้ว ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 

ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหม่ืน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึษา 

ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ประธานสาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร ์  

ประเภท 
อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์

รวม 

ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก 

1. ข้าราชการ 2 6 4 13* - 1 27 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 24 - - - - - 24 

3. อาจารย์พเิศษ 5 - - - - - 5 

รวม 31 6 4 13 - 1 55 

 

หมายเหตุ :  *  นับรวมคนท่ีไปช่วยราชการ จ านวน 1 คน 
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จ านวนบุคลากร   คณะครุศาสตร์  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสนิท   ศิริสานต์ ลูกจ้างประจ า 

2. นายกฤษณะ  กีวไิลย์ นักวิชาการศึกษา 

3. นางสาวสุจิตรตา   ศรปีากด ี เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

4. นายบุญเกือ้   ครุธค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นายนัทพงษ์   ยศไชยวิบูลย์ นักวิชาการพัสด ุ

6. นางสาวจีรวรรณ  วรกาล นักวิชาการศึกษา 

7. นางสาวทัศนีย์  ค าปาน นักวิชาการศึกษา 

8. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง นักวิชาการศึกษา 

9. นางพรพิมล   ภาคมฤค นักวิชาการศึกษา 

10. นางสาวอรพนิ  บุตราช นักวิชาการศึกษา 

11. นายชรีะวิทย์  อุดมศาส์นติ ลูกจ้างรายวัน 

12. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ใด ลูกจ้างรายวัน 

13. นายณรงศิล  ค าทเนตร ลูกจ้างรายวัน 

 

หลักสูตรทีเ่ปดิสอน  

ชื่อสาขาวชิา 

สภา

มหาวิทยาลัย

อนุมัต ิ

สกอ. 

รับทราบ 

คุรุสภา

รับรอง 

ก.ค.ศ. 

รับรอง 

1. สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 ม.ิย. 2555 21 ก.พ. 2554 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 ม.ิย. 2555 21 ก.พ. 2554 

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 ม.ิย. 2555 21 ก.พ. 2554 

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 ม.ิย. 2555 21 ก.พ. 2554 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 ม.ิย. 2555 21 ก.พ. 2554 

6. สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 ม.ิย. 2555 21 ก.พ. 2554 

7. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

26 ธ.ค. 2551 4 ต.ค. 2550 19 พ.ค. 2552 21 ก.พ. 2554 

8. สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 26 ต.ค. 2551 19 ม.ค. 2551 9 พ.ค. 2552 21 ก.พ. 2554 

9. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึษา  

    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 

28 ส.ค. 2552 8 ธ.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554 

10. สาขาวิชาฟิสิกส ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 30 ก.ค. 2553 24 ก.พ. 2554 16 พ.ย. 2555 11 ส.ค. 2554 

11. สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 30 ก.ค. 2553 17 ก.พ. 2554 16 พ.ย. 2555 11 ส.ค. 2554 

12. สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 28 ม.ค. 2554 8 เม.ย. 2554 16 พ.ย. 2555 11 ส.ค. 2554 

13. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 

     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

28 ม.ค. 2554 8 เม.ย. 2554 16 พ.ย. 2555 11 ส.ค. 2554 
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หลักสูตรทีเ่ปดิสอน (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสาขาวิชา 
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัต ิ
สกอ. รับทราบ 

1. สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 23 ก.พ. 2555 19 ต.ค. 2555 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 27 มี.ค. 2555 19 ต.ค. 2555 

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 27 มี.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 27 ม.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 29 ม.ีค. 2556 28 ต.ค. 2556 

6. สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 27 มี.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 

7. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 27 มี.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 

8. สาขาวิชาการศกึษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 31 ธ.ค. 2556 6 ธ.ค. 2556 

9. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 27 ม.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 23 ธ.ค. 2554 12 เม.ย. 2555 

งบประมาณ  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556) 

งบประมาณ จ านวนเงิน 

1. งบประมาณแผ่นดิน          4,241,137 

2. งบบ ารุงการศึกษา  (บ.กศ.) 6,294,989 

3. งบโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  (กศ.ป.) 2,258,180 

รวม 12,794,306 
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ล าดับท่ี สาขาวิชา 
จ านวนนักศกึษาภาคปกติ 

รวม 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1 การศึกษาปฐมวัย  หมู่  1 35 59 56 55 58 59 322 

2 การศึกษาปฐมวัย  หมู่  2 41 55 58 64   218 

3 คณิตศาสตร์  หมู่  1 22 65 79 59 40 52 317 

4 คณิตศาสตร์  หมู่  2 31  51 56   138 

5 ภาษาอังกฤษ  หมู่  1 36 52 48 59 40 54 289 

6 ภาษาอังกฤษ  หมู่  2 42 45 44 63   194 

7 ภาษาไทย  หมู่  1 37 47 55 55 51 61 306 

8 ภาษาไทย  หมู่  2  52 55 60   167 

9 สังคมศกึษา  หมู่  1 32 52 59 55 46 60 304 

10 สังคมศกึษา  หมู่  2  36 56 60   152 

11 วิทยาศาสตร์  หมู่  1 30 56 54 54 42 50 286 

12 วิทยาศาสตร์  หมู่  2 32 44 54 51   181 

13 พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  หมู่  1 27 51 51 62 54 57 302 

14 พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  หมู่  2   47 60   107 

15 การศึกษาพิเศษ  หมู่  1  18  41 55  114 

16 การศึกษาพิเศษและภาษาองักฤษ (เอกคู่)      47 47 

17 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศ์ึกษา  หมู่  1   53 56 42 51 202 

18 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึษา  หมู่  2   54    54 

19 ฟิสิกส์  หมู่  1    46  49 95 

20 เคมี  หมู่  1    49  37 86 

21 เกษตรศาสตร์  หมู่  1    52 45 42 139 

22 เกษตรศาสตร์  หมู่  2    43   43 

23 อุตสาหกรรมศิลปแ์ละเทคโนโลย ี หมู่  1    43 35 46 124 

24 อุตสาหกรรมศิลปแ์ละเทคโนโลย ี หมู่  2    42   42 

25 คหกรรมศาสตร ์     33 46 79 

รวมท้ังสิ้น 365 632 874 1,185 541 711 4,308 

จ านวนนักศกึษาภาคปกติ  คณะครุศาสตร์  

(ค.บ.  5  ปี) 
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ล าดับท่ี 
 

สาขาวิชา 

จ านวนนักศกึษาภาคปกติ 
รวม 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1 การศึกษาปฐมวัย  หมู่  1 37 29 42 49    157 

2 การศึกษาปฐมวัย  หมู่  2   7 22 45    74 

3 การศึกษาปฐมวัย  หมู่  2  (ค.บ. 2 ปี)   1        1 

4 คณิตศาสตร์  หมู่  1       38    38 

5 คณิตศาสตร์  หมู่  2       37    37 

6 ภาษาอังกฤษ  หมู่  1   15 35 32    82 

7 ภาษาอังกฤษ  หมู่  2     21      21 

8 ภาษาอังกฤษ  หมู ่ 1  (ค.บ. 2 ปี)   2        2 

9 ภาษาไทย  หมู่  1   14 46 39    99 

10 ภาษาไทย  หมู่  2   11   42    53 

11 สังคมศกึษา  หมู่  1   10 23 34    67 

12 วิทยาศาสตร์  หมู่  1     11 45    56 

13 พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1     17 32    49 

14 การศึกษาพิเศษ  หมู่  1       19    19 

15 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศ์ึกษา หมู่ 1     36 42    78 

รวมท้ังสิ้น 37 89 253 454 0 0 833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ :  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  ไม่ได้มีการเปิดรับสมคัรนักศึกษาภาคพเิศษ (กศ.ป.) 

จ านวนนักศกึษาภาคพิเศษ (กศ.ป.)  คณะครุศาสตร์  

(ค.บ.  5  ปี) 
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ตอนที่ 2 ผลการด าเนินงานคณะครุศาสตร์    

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  

ตามพันธกจิ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์   
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พันธกจิที่  1  ประกอบด้วย  4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 :  ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษาให้ท้องถิ่น  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 :  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 :  การพัฒนานักศึกษา  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  9 :  การเสริมสร้างการศึกษาเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตเป็นคนดี  มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมและประชาชนในท้องถิ่น

ได้รับการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง  และมีประสิทธิภาพ     

 กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางการศกึษา และจัดใหน้ักศกึษาได้มกีารฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ  โดยร่วมมอืกับภาครัฐและเอกชน     

 กลยุทธท์ี่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาวชิาชีพครูกลุม่สนุกมีความเข้มแข็ง  มเีครอืขา่ยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 กลยุทธท์ี่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม  จรยิธรรมให้กับนักศกึษาครู 

 

 ผลการด าเนินงาน  

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการ เพื่อตอบตัวชี้วัดการผลิต พัฒนาครู และบุคลากร       

ทางการศึกษาให้ท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และจัดให้นักศึกษาได้มีการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนาวิชาชีพครูกลุ่มสนุกมีความเข้มแข็ง มีเครือข่าย        

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศกึษาครู  มีจ านวนท้ังหมด 20 ดังนี้ 

 1) โครงการปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 

 2) โครงการปฏบัิตงิานวชิาชีพครู 

 3) โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 4) โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

 5) โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารการศกึษา 

 6) โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 7) โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา 

 8) โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาจิตวทิยาการศกึษาและการแนะแนว 

 9) โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา 

 10) โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวัดผลและวจิัยการศึกษา 

 11) โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

พันธกิจท่ี  1  ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 :  ผลติ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ท้องถิ่น 
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 12) โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวัดผลและวจิัยการศึกษา 

 13) โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศกึษาพเิศษ 

 14) โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 15) โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 

 16) โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา 

 17) โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา 

 18) โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารการศกึษา 

 19) โครงการปฏบัิตงิานวชิาชีพครู 

 20) โครงการปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 
 

 ภาพกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

 (วันท่ี 20 มิถุนายน 2556) 

 

  

 

โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 (วันท่ี 26 ตุลาคม  2555) 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏบัิติงานวิชาชีพครู 1 และ 3 

 (วันท่ี 30 พฤศจกิายน  2556) 
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  : บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพ และศักยภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ในท้องถิ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน  

 กลยุทธท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศกึษาแห่งชาติ 

 กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับท่ีหลากหลายตามความตอ้งการของท้องถิ่น 

 กลยทุธท์ี่ 3 สร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมี 

ประสิทธิภาพสูงขึน้ 

 กลยุทธท์ี่ 4 การจัดการศึกษาที่ดีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญมีความหลากหลายสามารถ  เชื่อมโยงกบั

แหลง่เรียนรู้ภายนอก 

 กลยุทธท์ี่ 5 การพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรให้มีคุณภาพ 

 กลยุทธท์ี่ 6 มหีลักสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทุกหลักสูตร 

 

 ผลการด าเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนนิการจดัโครงการ เพื่อตอบตัวช้ีวัดการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศกึษาแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตรทุกระดับท่ีหลากหลายตามความตอ้งการของ

ท้องถิ่น มีจ านวนท้ังหมด 12 โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 2) โครงการปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 

 3) โครงการจัดการครุภัณฑเ์พื่อจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 4) โครงการจ้างบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

 5) โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยส์าขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา 

 6) โครงการพัฒนาต าราวชิาการคณะครุศาสตร์ 

 7) โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

 8) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยส์ู่ต าแหนง่วชิาการ 

 9) โครงการจัดซือ้อุปกรณก์ีฬาเพ่ือจัดการศกึษา สาขาวชิาพลศกึษาและวทิยาศาสตร์การกฬีา 

 10) โครงการปูทางสร้างนักวจิยั 

 11) โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 

 12) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  

 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  2 :  การผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพและศักยภาพ 
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 ภาพกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 (วันท่ี 21 พฤษภาคม 2556) 

 

โครงการจัดการครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรยีนการสอน 

สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

 (วันท่ี 18 มีนาคม 2556) 

 

 

โครงการพัฒนาต าราวิชาการคณะครุศาสตร์ 

(วันท่ี 1 มกราคม - 31 สงิหาคม  2556) 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สูต่ าแหน่งวชิาการ 

 (วันท่ี 1 มกราคม - 31 สงิหาคม  2556) 

 

 

 

โครงการปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์       

(วันท่ี 18 มกราคม 2555) 

 

 

โครงการจา้งบุคลากรคณะครุศาสตร์            

(วันท่ี 1 ตุลาคม 2555) 
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  :  นักศกึษามคีณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม วุฒภิาวะทาง

อารมณ ์และสังคมที่ดี  (จิตสาธารณะ) 

 กลยุทธท์ี่ 1  การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่นักศกึษา 

 กลยุทธท์ี่ 2  การบริการด้านขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชนต์อ่นักศกึษาและศิษยเ์ก่า 

 กลยทุธท์ี่ 3 การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชพีแก่นักศกึษาและศษิยเ์ก่า 

 กลยุทธท์ี่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาบนพืน้ฐาน

กระบวนการวจิัยและการเรียนการสอน 

 กลยุทธท์ี่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  

 กลยุทธท์ี่ 6 สนับสนุนการท ากจิกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  

กิจกรรมสง่เสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม 

 กลยุทธท์ี่ 7 การพัฒนาประสบการณ์ด้านกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 

 กลยุทธท์ี่ 8 การพัฒนาความสมัพันธ์กับศษิยเ์ก่าที่ดี 

 

 ผลการด าเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการ เพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า      

มจี านวนท้ังหมด 62 โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 2) โครงการสบืสานต านานวรรณกรรมอีสาน 

 3) โครงการอนุรักษภ์าษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย 

 4) โครงการภูมิปัญญาอาศรม สาขาวิชาภาษาไทย 

 5) โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 4 

 6) โครงการศกึษาดูงานกรุงเทพฯ - ชลบุรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 7) โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ 

 8) โครงการสัมมนาทางวชิาการศษิยส์าขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

 9) โครงการเปิดบ้านนวัตกรรม กิจกรรมเพิ่ม IQ (Education Innovation Symposium) 

 10) โครงการมดไตข่อน อาสาพัฒนาทอ้งถิ่นสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา 

 11) โครงการกิจกรรมคณิตศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรียน 

 12) โครงการพัฒนาวิชาชพีทางพลศึกษา 

 13) โครงการการศึกษาดูงานดา้นสังคมศึกษา 

 14) โครงการออกค่ายเรียนรู้คุณค่า ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นสาขาวชิานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  3  :  การพัฒนานักศกึษา 
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 15) โครงการค่ายอาสาพัฒนาการเรียนรู้สาขาวิชาสังคมศกึษา 

 16) โครงการสัมมนาปฏบัิตกิารสอนในหอ้งเรียนนักศกึษาหลักสูตรวชิาสังคมศึกษารว่มกับบุคลากร

ทางการศกึษา 

 17) โครงการสัมมนาและปัจฉิมนเิทศนักศกึษาสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ภาคปกติ 

 18) โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีาอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น 

 19) โครงการอบรมการใชส้ื่อเทคโนโลยกีับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 20) โครงการอบรม Latex โดยใช ้textmaker ในการจัดท าเอกสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ 

 21) โครงการใชเ้ครื่องมือทางภูมศิาสตร์เพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

 22) โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ านักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

 23) โครงการค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนอื 

 24) โครงการครุศาสตร์อาสาพฒันาทอ้งถิ่น 

 25) โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

 26) โครงการพัฒนาทักษะการใช ้ICT 

 27) โครงการไหวพ้ระช าระจิต : ผลิตงานดว้ยการเขียน 

 28) โครงการศกึษาดูงานกรุงเทพฯ - ชลบุรี สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

 29) โครงการสัมมนาและปัจฉมินเิทศนักศกึษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย ภาค กศ.ป. 

 30) โครงการวันคริสต์มาสส าหรับนักศกึษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 31) โครงการสัมมนาพลศึกษา 

 32) โครงการสุขสาระสังคมศกึษา 

             33) โครงการสัมมนาทางการศกึษาพเิศษ 

 34) โครงการการผลิต e-book และ e-pub เพื่อใชใ้น iPad และ Android Tablet ส าหรับนักศกึษา

สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา กศ.ป. 

 35) โครงการสร้างค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันสาขาวิชาการศกึษาพเิศษ 

 36) โครงการสัมมนาปฏิบัตกิารสอนในหอ้งเรียนนักศกึษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ร่วมกับบุคลากร

ทางการศกึษา 

 37) โครงการฝึกทักษะทางวชิาชพีการศึกษาพิเศษ 

 38) โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วันปีใหม่ 

 39) โครงการสัมมนาทางการศึกษาพเิศษ 

 40) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด และการอา่นเชงิวเิคราะห์ ส าหรับนักศกึษาหลักสูตร

วชิาภาษาอังกฤษ ชัน้ปีท่ี 4 

 41) โครงการสัมมนา เสริมสร้างทักษะ เล่า เรียน อ่าน 

 42) โครงการปัจฉิมนเิทศนักศกึษาคณะครุศาสตร์ 

 43) โครงการวันเด็กแห่งชาติสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย พ.ศ. 2556 

 44) โครงการมดไต่ขอน อาสาพัฒนาทอ้งถิ่น ระยะ 2 สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา 

 45) โครงการศกึษาดูงานนอกสถานท่ีส าหรับนักศกึษาหลักสูตรวชิาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 3 
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 46) โครงการปฏบัิตธิรรมน าสุขหลักสูตรวทิยาศาสตร์ 

 47) โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 48) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศกึษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 49) โครงการจิตอาสา : เราท าดว้ยใจ 

 50) โครงการออกค่ายเรียนรู้คุณค่ากอบกู้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

             51) โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพครูวทิยาศาสตร์ 

 52) โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ 

 53) โครงการคา่ยอาสาพัฒนาโรงเรียนสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

 54) โครงการครุศาสตร์วิชาการวชิาชีพครูและท าบุญคณะ 

 55) โครงการพัฒนาการจัดท ากิจกรรมนักศึกษา 

 56) โครงการปฏบัิตธิรรมน าชีวิต นักศกึษาหลักสูตรวชิาภาษาองักฤษ ชัน้ปีท่ี 1 

 57) โครงการธรรมะวัยใส 

 58) โครงการปฏบัิตธิรรมน าสุข 

 59) โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด 

 60) โครงการส่งเสริมกิจกรรมศกึษาดูงานนักศกึษา  สาขาวิทยาศาสตร์ 

             61) โครงการสัมมนาทางการศกึษา 

 62) โครงการผลิตสื่อและฝึกทักษะการใชอุ้ปกรณว์ทิยาศาสตร์ 
  

 ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรกึษา  

(วันท่ี 8 สงิหาคม 2556) 

 (วันท่ี 21 - 23 ธันวาคม  2555) 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา  

คณะครุศาสตร์ 

 (วันท่ี 5 - 7 มนีาคม  2556) 
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โครงการการสัมมนาทางวิชาการศิษย์ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

(วันท่ี  28 กรกฎาคม 2555) 

 

โครงการมดไต่ขอน  

(วันท่ี 23 – 25 ธันวาคม 2555) 

 

 

โครงการอบรม Latex โดยใช ้textmaker                         

ในการจัดท าเอกสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ 

 (วันท่ี 13 – 14 สงิหาคม  2556) 

 

 

โครงการค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ                                 

(วันท่ี 31 สงิหาคม – 2 กันยายน 2556) 

 

โครงการสง่เสริมและพัฒนาทักษะการคิดและการอ่าน

เชิงวเิคราะห์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวชิาภาษาอังกฤษ 

(วันท่ี 6 มถิุนายน  2556) 

 

  

โครงการการผลิต e-book และ e-pub เพื่อใชใ้น 

iPad และ Android Tablet ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  

(วันท่ี 8 - 9 ธันวาคม  2555) 

 

http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=50
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=50
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=159
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=60
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=60
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=60
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โครงการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี                              

กับการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ 

 (วันท่ี 7 – 8 สงิหาคม  2556) 

 

 (วันท่ี 21 - 23 ธันวาคม  2555) 
 

โครงการอบรม Latex โดยใช ้textmaker                          

ในการจัดท าเอกสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ 

 (วันท่ี 13 – 14 สงิหาคม  2556) 

 

โครงการการใชเ้ครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

เพื่อการเรยีนการสอนสังคมศึกษา 

 (วันท่ี 27 – 28 มถิุนายน 2556) 

 

 

โครงการสบืสานต านานวรรณกรรมอีสาน  

หลกัสูตรวชิาภาษาไทย  

(วันท่ี 16 มกราคม 2556) 

 

 

 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 

 (วันท่ี 4 มีนาคม 2556) 

 

 

โครงการสุขสาระสังคมศึกษา 

 (วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556) 

 

http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=51
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=51
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=50
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=50
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โครงการจติอาสา : เราท าดว้ยใจ 

(วันท่ี 21 - 23 ธันวาคม  2555) 

 

 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

(วันท่ี 12 มกราคม 2556) 

 

 

โครงการสัมมนาทางการศึกษาพิเศษ 

(วันท่ี 6 ตุลาคม  2555) 

 

 

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วันปีใหม่               

(วันท่ี 24 ธันวาคม  2555) 

 

 

โครงการมดไต่ขอน อาสาพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 2 

สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา      

(วันท่ี 24 ธันวาคม  2555) 

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                  

(วันท่ี 30 พฤษภาคม 2556) 

 

 

http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=14
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=14
http://ict.edu.snru.ac.th/strategy/project_display.php?project_code_id=14
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ :  ทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ 

 กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาคณาจารย ์ บุคลากรทุกระดับ  และนักศกึษาให้มคีวามสามารถ 

และทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร 

 

 ผลการด าเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการ เพื่อตอบตัวช้ีวัดการพัฒนาคณาจารย ์ บุคลากรทุกระดับ  

และนักศกึษาให้มคีวามสามารถและทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร  มจี านวนท้ังหมด 2 โครงการ ดังนี้  

 1) โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน 

 2) โครงการให้ความรู้นักศกึษาภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
 

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน     

(วันท่ี 14 - 16 ธันวาคม  2555) 

 

โครงการให้ความรูนั้กศึกษาหลักสูตรวชิา

ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

(วันท่ี 24 มิถุนายน  –  5 กรกฎาคม 2556) 

 

  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  9  :  การเสริมสรา้งการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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พันธกจิที่  2  ประกอบด้วย  1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5 :  การสง่เสริมการวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

 

 

 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์   : ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ บูรณาการสู่การเรียน      

การสอนสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 กลยุทธท์ี่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมตอ้งการของท้องถิ่น 

 กลยุทธท์ี่ 2 สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยลักษณะเครอืขา่ยท่ีมคีุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 

 กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาศกัยภาพบุคลากรในการท าวจิัย งานสร้างสรรค์และการให้บริการวชิาการ 

 กลยุทธท์ี่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถเผยแพร่  

และน าไปใชป้ระโยชน ์

 กลยุทธท์ี่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านการวจิัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

 

 ผลการด าเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนนิการจดัโครงการ เพื่อตอบตัวช้ีวัดการถา่ยทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและ

สังคม สนับสนุนและจัดให้มีการวจิัยลักษณะเครือข่ายท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม มจี านวนท้ังหมด              

1 โครงการ ดังนี ้

 1) โครงการพัฒนางานประจ าสูง่านวจิัยคณะครุศาสตร์  
 

 บุคลากรสายวชิาการท่ีได้รับทุนวจิัย มีดังน้ี 

 1) นายอภิสทิธ์ิ  สมศรีสุข ชื่อเร่ืองวิจัย การศึกษาภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวชิา

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวนทุน 10,000 บาท 

 2) นางสาวปยิะนันท์  ปลื้มโชค ชื่อเร่ืองวจิัย การออกแบบชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สัมฤทธ์ิผล โดยใช ้อัลกอลทึิม (Algorithms) ส าหรับนักศกึษาช้ันปีท่ี 2 จ านวนทุน 

10,000 บาท 

 3) นางวันเพ็ญ  นันทะศรี ชื่อเร่ืองวจิัย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แผนผังความคิด (Mind 

Mapping) ของนักศกึษาครู คณะครุศาสตร์ จ านวนทุน 10,000 บาท 

 4) นางสาวอ าพร  ดัชถุยาวัตร์ ชื่อวิจัยเร่ือง พฤติกรรมปัญหาการใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวชิาสังคมศกึษา คณะครุศาสตร์ จ านวนทุน 10,000 บาท 

 5) นายธนา เตมรัีกษ ์ชื่อวิจัยเร่ือง การใชก้ระบวนการฝึกทักษะการอา่นจับใจความส าคญั เพื่อการ

พัฒนาการท าข้อสอบอัตนัยของนักศกึษา ภาค กศ.ป. จ านวนทุน 10,000 บาท 

 

พันธกจิที่  2  พัฒนาองคค์วามรู้ และถา่ยทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  5  :  การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
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 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับทุนวจิัย RtoR มดีังนี้ 

 1) นายกฤษณะ  กีวไิลย ์ชื่อเร่ืองวจิัย การส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของ

นักศกึษา จ านวนทุน 8,000 บาท 

 2) นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากดี ชื่อเร่ืองวจิัย ความพึงพอใจของอาจารย์คณะครุศาสตร์ท่ีมีต่อการ

ให้บริการของงานธุรการคณะครุศาสตร์ จ านวนทุน 8,000 บาท 

 3) นายนัทพงษ์  ยศไชยวบูิลย ์ ชื่อเร่ืองวจิัย ความพึงพอใจในการเบิกจ่างงบประมาณคณะ         

ครุศาสตร์ จ านวนทุน 8,000 บาท 

 4) นายบุญเกือ้  ครุฑค า  ชื่อเร่ืองวิจัย การพัฒนาฐานข้อมูลศิษยเ์ก่าคณะครุศาสตร์ จ านวนทุน 

8,000 บาท 

 5) นางสาวจีรวรรณ  วรกาล ชือ่เร่ืองวจิัย ความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีต่อการจัดการฝกึ

ประสบการณ์วิชาชพีครู ขั้นการปฏบัิตงิานวชิาชีพครู 1 จ านวนทุน 8,000 บาท 

 6) นางสาวทศันีย์  ค าปาน  ชื่อเร่ืองวจิัย สภาพและปัญหาการจดัท าแผนปฏบัิตริาชการ ประจ าปี 

งบประมาณ 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวนทุน 8,000 บาท 

 7) นางสาวรจนา ผาลลาพัง ชื่อเร่ืองวจิัย การพัฒนาความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพ 

การศึกษาส าหรับนักศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปกีารศึกษา 2555 จ านวนทุน 

8,000 บาท 

  

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยคณะครุศาสตร์        

(วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556) 
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พันธกจิที่  3  ประกอบด้วย  1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6 :  การอนุรักษ ์ ส่งเสริม  สบืทอดศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภายในประเทศ  และในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 กลยุทธท์ี่ 1 การสง่เสริมการอนุรักษแ์ละท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 กลยุทธท์ี ่2 ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศลิปวัฒนธรรม 

 กลยุทธท์ี ่3 สง่เสริมการบูรณาการองคค์วามรู้ทางศลิปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน            

และการบริการทางวิชาการ 

 กลยุทธท์ี ่4 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน  

 

 ผลการด าเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนนิการจดัโครงการ เพื่อตอบตัวช้ีวัดการส่งเสริมการอนุรักษแ์ละท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมไทย ฟื้นฟู พัฒนา และถา่ยทอดองค์ความรู้ทางศลิปวัฒนธรรม มีจ านวนท้ังหมด  2 โครงการ 

ดังนี้ 

 1) โครงการไหวค้รูคณะครศุาสตร์  

 2) โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย (การแสดงผลงานและประกวดร้องเพลง) 

 

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย  

(การแสดงผลงานและประกวดร้องเพลง) 

 (วันท่ี 25 มิถุนายน 2556) 

 

 

โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ 

 (วันท่ี 8 สงิหาคม 2556) 

 

พันธกจิที่  3  ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  6  :  การอนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
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พันธกจิที่  4  ประกอบด้วย  1  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 :  การส่งเสริมการบริการวิชาการ 

 

 

 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์    :  เป็นศูนยก์ลางการให้บริการทางวชิาการและเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นตลอดจน

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 กลยุทธท์ี่ 1 การถา่ยทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม 

 กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในอาชีพเพื่อสามารถให้บริการวิชาการ 

 กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 กลยุทธท์ี่ 4 สง่เสริมการน าผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ  

การวจิัย 

 

 ผลการด าเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนนิการจดัโครงการ เพื่อตอบตัวช้ีวัดการให้บริการทางวชิาการ ให้ความรู้แก่

ชุมชนและสังคม มจี านวนท้ังหมด  4 โครงการ ดังนี้  

 1) โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  

 2) โครงการบูรณาการวจิัย  การเรียนการสอนและบริการวิชาการแกส่ังคม  

 3) โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุม่สนุก  

 4) โครงการพัฒนาวิชาชพีครู 

 

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบรกิารวชิาการสาขาวิชาพลศึกษา                       

และวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  

(วันท่ี 22 สิงหาคม  2555) 

 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุม่สนุก  

(วันท่ี 3 - 5 กรกฎาคม  2556) 

 

  

พันธกจิที่  4  พัฒนาเครือขา่ยการเรียนรู้ 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  4  :  การส่งเสริมการบรกิารวิชาการ 
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พันธกจิที่  5  ประกอบด้วย  3  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  7 :  การพัฒนาคุณภาพ  และระบบประกันคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  8 :  การเสริมสร้างเครอืขา่ยการเรียนรู้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  10 :  การบริหารจัดการท่ีดี 

 

 

 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  :  เป็นองค์กรแห่งคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายในอย่างตอ่เนื่อง 

 กลยุทธท์ี่ 2 การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 ผลการด าเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนนิการจดัโครงการ เพื่อตอบตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในอยา่งตอ่เนื่อง มจี านวนท้ังหมด 4 โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการให้ความรู้การประกนัคุณภาพการศกึษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

 2) โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา  

 3) โครงการพัฒนางานประกันคณุภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 

 4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาส าหรับนักศึกษา  

(วันท่ี 13 กุมภาพันธ์  2556) 

 

โครงการให้ความรูก้ารประกันคุณภาพสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย  

(วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556) 

 

  

พันธกจิที่  5  บริหารจัดการให้มคีุณภาพ 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  7  :  การพัฒนาคณุภาพ  และระบบประกันคณุภาพ 
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  :  เป็นศูนย์กลางเครอืขา่ยการเรียนรู้ดา้นวชิาชีพครูของท้องถิ่น 

 กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริมการสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวิชาการกับหนว่ยงานในทอ้งถิ่น     

และประเทศเพื่อนบ้าน   

 กลยุทธท์ี่ 2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งสนับสนุนการท างาน 

 กลยุทธท์ี่ 3 เครอืขา่ยทางวิชาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น 

 

 ผลการด าเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนนิการจดัโครงการ เพื่อตอบตัวช้ีวัดการส่งเสริมเครอืขา่ยการเรียนรู้ดา้น

วชิาชีพครูของท้องถิ่น มจี านวนท้ังหมด 1 โครงการ ดังนี ้

 1) โครงการสัมมนาอาจารย์พ่ีเลีย้งนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 

 

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

(วันท่ี 12 กรกฎาคม  2556) 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  8  :  การเสริมสรา้งเครือข่ายการเรียนรู้ 
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  :  การบริหารจัดการท่ีดตีามหลกัธรรมาภบิาล 

 กลยุทธท์ี่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล จัดท ารายงานประจ าปี

คณะครุศาสตร์ 

 กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ 

 กลยุทธท์ี่ 4  พัฒนาระบบการตดิตามการด าเนินงานให้ชัดเจน 

 กลยุทธท์ี่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ระบบสวัสดกิารและสทิธิประโยชน์ 

 กลยุทธท์ี่ 6 การพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 

 กลยุทธท์ี่ 7 มโีครงสร้างพื้นฐานท่ีดี 
 

 ผลการด าเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนนิการจดัโครงการ เพื่อตอบตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภบิาล พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง มจี านวนท้ังหมด       

9 โครงการ ดังนี ้

 1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

 2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาขาวิชาการศกึษาพเิศษ  

 3) โครงการจัดการความรู้  

 4) โครงการจัดท ารายงานประจ าปคีณะครุศาสตร์  

 5) โครงการปรับปรุงห้องส านักงานคณบดี  

 6) โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตคณะครุศาสตร์  

 7) โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 

 8) โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะครุศาสตร์  

 9) โครงการใชร้ะบบงาน e – Learning ส าหรับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
 

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 
 

โครงการปรับปรุงห้องสมุด 

 

โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  10  :  การบริหารจัดการทีด่ ี
 

ภาพการต่อเติมอาคารคณะครุศาสตร์ 
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โครงการปรับปรุงห้องสมุด  

 

โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 

 

  

 

ห้องพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 

 

 

ห้องคอมพิวเตอร ์อาคาร 13 

 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณหน้าคณะครุศาสตร์ 

 

 

ภาพการต่อเติมอาคารคณะครุศาสตร์ 

โครงการปรับปรุงห้องส านักงานคณบดี 

 

โครงการปรับปรุงอินเทอรเ์น็ตคณะครุศาสตร์ 

 



31 

 

 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นทิรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

(วันท่ี 30 ตุลาคม 2555) 

  

นทิรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

(วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556) 
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน 

ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งชี้พนัธกิจหลัก 11  ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมนิ 

18  ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์   

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

4.59 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศกึษา รอบ 3  

(วันที่  21 -24  สิงหาคม  พ.ศ.  2554) 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ 3 “ได้รับการรับรองคุณภาพ                                     

อยู่ในระดับ ดีมาก” 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 3  

โดย สมศ. (วันท่ี 21-24 สิงหาคม 2554) 
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หมายเหตุ  : 

 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อยู่ในกลุ่ม  ข  (สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตร)ี 

 2.  *   หมายถึง  ตัวบ่งชีท้ีค่ณะครุศาสตร์พฒันาเพิ่ม 

 3.  **     หมายถึง  ตัวบ่งชีท้ีเ่ป็นนโยบายของรัฐบาล 

 4.  ***   หมายถึง  ตัวบ่งชีก้ารด าเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาล ัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ 
จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี ้

ท่ีพัฒนาเพิ่ม 

รวมตัว

บ่งชี้ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ผลการ

ประเมนิ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  

และแผนการด าเนินการ 
4  4 4.83 ดีมาก 

2.  การผลิตบัณฑิต 13  13 4.30 ด ี

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 2 2* 2 5.00 ดีมาก 

4.  การวิจัย 6  6 4.20 ด ี

5.  การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 5  5 5.00 ดีมาก 

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3  3 5.00 ดีมาก 

7.  การบรหิารและการจัดการ 5  5 4.92 ดีมาก 

8.  การเงินและงบประมาณ 1  1 5.00 ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2  2 4.90 ดีมาก 

10.  องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 

3 ดี 
2**  2** 5.00 ดีมาก 

11.  องค์ประกอบการด าเนินงานเพื่อบรรลุ

ถึงอัตลักษณ ์และเอกลักษณข์อง

มหาวิทยาลัย 

2***  2*** 5.00 ดีมาก 

รวม 46  46 4.67 ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา  2555  (1  มิถุนายน  2555 - 30  พฤษภาคม  2556) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 

 (วันท่ี 24 กรกฎาคม 2556) 
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 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้

ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 –            

31 พฤษภาคม 2556)   

 ส าหรับผลการตรวจประเมิน พบว่า คณะครุศาสตร์ มีการด าเนนิงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี ้

 1. เกณฑ ์มรสน. (47 ตัวบ่งช้ี) ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ มกีารด าเนนิตามตัวบ่งช้ี 46 ตัวบ่งช้ี  

  การประเมินตนเอง  มคีะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับดีมาก 

  การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับดีมาก 

 2. ตามเกณฑ์ สกอ. (43 ตัวบ่งชี้) ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ มกีารด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี       

42 ตัวบ่งช้ี 

  การประเมินตนเอง  มคีะแนนเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับดีมาก 

  การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับดีมาก 

 

 สรุปการประเมนิทุกองคป์ระกอบของคณะครุศาสตร์  ตามเกณฑ์  มรสน. (47 ตัวบง่ชี้) 

องค์ประกอบ 
ค่าคะแนน 

รายองค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1    ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 4.83 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 4.30 ดี 

องค์ประกอบที่ 3   กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4   การวจิัย 4.20 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสั่งคม 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.92 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.90 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบาย 3 ดี (3D) 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่  11 การด าเนินงานเพ่ือบรรลุถงึอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

5.00 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบ 4.67 ดมีาก 

 

การค านวณตารางของ มรสน. 47 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบง่ชี ้+ ตัวบ่งชี้ของ สมศ.  

20 ตัวบ่งชี้ + องค์ประกอบท่ี 10 คือ ตัวบ่งชี ้10.1 และ 10.2 + องค์ประกอบท่ี 11 คือ ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 และ 11.2  

 

 

 

สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของคณะครุศาสตร์   
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข  และพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนินการ 

จุดแข็ง  

     คณะครุศาสตร์มกีารพัฒนาและน าปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ      

แผนการด าเนินการท่ีระบุอยู่ในแผนกลยุทธ์ของคณะ  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 อย่างชัดเจนตามกระบวนการ PDCA  ระบุในแผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แนวทางเสริม 

     ควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสทางดา้นการแสดงศักยภาพและ       

ความสามรถอย่างเต็มท่ีท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

     1. ควรระบุความชัดเจนในการอ้างอิงเอกสาร เพื่อง่ายต่อการตรวจประเมิน 

ในแต่ละตัวบง่ชี้ 

     2. ปรับรหัสการอ้างอิงเอกสารสารให้ตรงกับเอกสาร 

องค์ประกอบที่ 2   

การผลิตบัณฑิต 

จุดแขง็  

     1. คณะครุศาสตรม์ีการจัดท า  มคอ.3 และ มคอ.5  ทุกสาขาวิชา   

    2. มกีารเสริมสรา้งความเป็นผู้มีจติอาสาให้แก่นักศึกษา  โดยมกีิจกรรม      

ของแต่ละสาขาวิชาอย่างดเียี่ยม 

แนวทางเสริม 

     1. จัดท า  มคอ. 4 ให้ครบทุกสาขาวิชา 

     2. จัดเก็บ  มคอ.3 และ มคอ.5  อย่างเป็นระบบและครบตามเกณฑ์ของแต่ละ

ตัวบ่งชี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

     1. มีระบบการติดตามผลการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมท่ีก าหนดอย่างชัดเจน 

     2. มแีผนงาน / โครงการท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสรมิให้นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์           

ผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

     3. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น  

รวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 3   

กจิกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 

จุดแข็ง  

     คณะครุศาสตรม์รีะบบ และกลไกของอาจารย์ท่ีปรกึษาท่ีเป็นรูปธรรม 

หลายดา้น เช่น การวเิคราะห์สัดส่วนของอาจารย์ท่ีปรกึษาที่เหมาะสม           

มชี่องทางในการให้ค าปรึกษาหลายช่องทาง เป็นต้น มีกจิกรรม “จติรอาสา”    

ท่ีนักศึกษาคณะครุศาสตรทุ์กคนต้องปฏบัิติเพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีตรงตาม     

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 

แนวทางเสริม 

     การตัง้สมาคมศิษย์เก่าของคณะ เพื่อใชเ้ป็นฐานข้อมูลในการจัดกจิกรรม 

ทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่า 

องค์ประกอบที่ 4   

การวิจัย 

จุดแข็ง  

     คณะครุศาสตร์มเีครือข่ายในการวิจัย  และสามารถสรา้งความร่วมมอื         

ในการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี 

แนวทางเสริม 

     สรา้งเครือข่ายงานวิจัยกับศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรแีละ

บัณฑิตศึกษา  เนื่องจาก สว่นใหญ่ท างานอยู่ในแวดวงการศึกษาอยู่แลว้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

     ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ให้มากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

     จัดอบรมและหาพี่เลี้ยงในการแนะน าเรื่องของการท าวิจัย เพื่อกระตุน้และ

ท าให้คณาจารย์เข้าใจเรื่องการท าวิจัยมากขึน้ 

องค์ประกอบที่ 5 

การบริการวชิาการแก่

สังคม 

จุดแข็ง  

     มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมและมคีวามร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกโดยเฉพาะสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก 

แนวทางเสริม 

     สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น 

 จุดที่ควรพัฒนา 

ความชัดเจนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บรกิารมาใช้               

ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

     วิเคราะห์โครงการท่ีเกี่ยวกับบรกิารวิชาการแก่สังคม  เพื่อน ามาบูรณาการ

กับการเรยีนการสอนและการวิจัย 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 6 

การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

จุดแข็ง  

     1. คณะครุศาสตร ์ มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม      

และไดร้ับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการให้ความรูแ้ละก าหนด

แนวทางพัฒนาดา้นวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ 

    2. คณะครุศาสตร์มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม          

ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  (PDCA)  

แนวทางเสริม 

     เน้นการสร้างประโยชน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสังคม  ท้องถิ่นตนเอง 

องค์ประกอบที่ 7 

การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง  

     คณะครุศาสตรม์กีระบวนการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการความเสี่ยง

อย่างชัดเจน พร้อมท้ังมกีลไกในการตดิตามผลการประเมนิเพื่อน าเอาข้อมูล 

มาปรับใชแ้ละระบุไวใ้นแผนการปฏบัิติราชการของคณะครุศาสตร ์ในปีต่อไป 

แนวทางเสริม 

     คณะผู้บรหิารควรมมีาตรการในการควบคุมและติดตามประเด็นท่ีมี   

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการอย่างใกลช้ิด 

องค์ประกอบที่ 8 

การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง   

     คณะครุศาสตร์มรีะบบการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 

แนวทางเสริม 

     ควรมกีารรายงานทางการเงินแก่ผู้บรหิารในการประชุมผู้บรหิารคณะทุก  

3 เดอืนเพื่อตรวจสอบการใชง้บประมาณ และช่วยในการวิเคราะห์การใช้

งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

จุดแข็ง  

     ผู้บริหารคณะครุศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรทุกระดับ  ไมว่่าจะเป็น  ผู้บรหิาร  บุคลากรสาย

วิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุน  และนักศึกษา  โดยมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูเ้กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย      

ในการจัดโครงการ  ไดแ้ก่ ผู้บรหิาร  บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุน    

และนักศึกษา 

แนวทางเสริม 

     ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม / โครงการ ท่ีให้ความรูด้า้นการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่บุคลากรทุกกลุ่ม  อย่างต่อเนื่อง  และควรส่งเสริมให้นักศึกษาน า

กระบวนการ  PDCA    ไปใช้ในการจัดกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ  และน าเข้า

ประกวดโครงการ Good  Practices  ระดับมหาวิทยาลัย  ภูมิภาคและประเทศต่อไป  
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่  10 

องค์ประกอบตามนโยบาย

สถานศึกษา  3  ดี  (3  D) 

จุดแข็ง  

     คณะครุศาสตร์มกีารส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบริหารสถานศึกษา 3 ด ี

(3D) ครบทุกดา้น  รวมท้ังมีการรายงานผลการประเมินวัตถุประสงค์ของ

แผนพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการบรหิารคณะ  เพื่อน าข้อเสนอแนะไปใช้ใน

การพัฒนากิจกรรม / โครงการต่อไป ภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา PDCA 

แนวทางเสริม 

     คณะครุศาสตร์ควรจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาของคณะ  ให้ชัดเจน  โดยระบุ

โครงการของแต่ละกลยุทธ์ให้ชัดเจน 

องค์ประกอบที่  11 

การด าเนินงานเพื่อบรรลุ

ถึงอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง  

     คณะครุศาสตร์ มีการให้โอกาสนักศึกษาไดเ้ข้ารว่มแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส       

จนไดร้ับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสยีงให้กับ

มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  และเป็นแบบอย่างท่ีดสี าหรับนักศึกษารุ่นหลัง  

นักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลดังกลา่ว คือ นายวชีรวทิย์ อุตรี นักศึกษาคณะครุศาสตร์

เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารว่มการแข่งขันเพาะ

กายและฟิตเสนระดับชาติ  และนานาชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 

รุน่ ฟิตเนสชายรุน่ความสูงเกิน 170 ซ.ม.จากการกฬีาแห่งประเทศไทย และ 

จังหวัดเชียงใหมใ่นการแข่งขันกฬีาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 41 “เชียงใหม่เกมส”์ 

ระหว่างวันท่ี 9 – 19 ธันวาคม 2555 และรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 4 รุน่ ฟิตเนส

ชายรุน่ความสูงเกิน 170 ซ.ม. จากการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลศิ

แห่งโลก (WBPF) ปี 2012 ระหว่างวันท่ี 7 – 9 ธันวาคม 2555 

แนวทางเสริม 

     ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารว่มแข่งขันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ต่อไป 
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