
 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2555 

ตอนท่ี 2 
รายละเอียดเก่ียวกบัคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้นคณะครุศาสตร์ 
     ท่ีตั้งส านักงานคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขท่ี  680  หมู่ท่ี 11 ถนนนิตโย 

ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 47000  โทรศัพท์ 0-4297-0026 โทรสาร 0-4274-3793 
 

2. ประวัติความเป็นมา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ิมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาคร้ังแรกในนามของ

หมวดวิชาการศึกษา  เกิดขึ้นพร้อม ๆ  กับการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  และเจริญเตบิโตขึน้ควบคู่ไปกับ

สถานศึกษาในนามใหม่คือ  วิทยาลัยครูสกลนคร  ตั้งแต่วันยกฐานะคือวันท่ี 16 มกราคม 2513  ต่อมาได้

เปลี่ยนเป็นคณะวชิาครุศาสตร์  ตาม  พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรี

ขึ้นเป็นคร้ังแรกในปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก   

นอกจากนั้น  ได้มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 

2 ปี  (หลังอนุปริญญา)  ท าให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวทิยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ

ได้สูงขึน้มากกว่า 10,000 คน   

 ในปีการศึกษา 2529 คณะครุศาสตร์เร่ิมให้บริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ

บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.)  โดยมีส่วนร่วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี และระดับปริญญาตรี  

2 ปี (หลังอนุปริญญา)  ตั้งแต่ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2518  ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูจนกระท่ังเป็น 

สถาบันราชภัฏสกลนครตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ในปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนนิการผลิตและพัฒนาครูอยา่งต่อเนื่องตลอดมา และได้เร่ิมโครงการผลิต

ครูระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. 5  ปี ในปี  พ.ศ. 2548 เป็นรุ่นแรก โดยมีนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.หลักสูตร 5 ปี) จ านวนท้ังสิ้น 219 คน โดยเป็นนักศกึษา

ทุนจ านวน  46  คน 

 ปีการศึกษา 2552  คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่น าร่อง ปีการศึกษา 2553”  

มีนักศึกษาท่ีได้รับทุน 44 คน โดยจ าแนกเป็นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 คน 

และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16 คน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่น าร่อง ปีการศึกษา 2553”   มีนักศึกษาท่ีได้รับทุนดังกล่าว จ านวน 

96 คน โดยจ าแนกเป็น สาขาวิชาสังคมศึกษา 26 คน สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

12 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 คน และสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ 14 คน  
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 ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่น าร่อง ปีการศึกษา 2554” และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการ

ผลิตครูมืออาชีพ” มีนักศึกษาท่ีได้รับทุนดังกล่าว จ านวน 85 คน โดยจ าแนกเป็นสาขาวิชาสังคมศึกษา 21 คน 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 38 คน สาขาวิชาภาษาไทย 8 คน สาขาวิทยาศาสตร์ 2 

คน และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน ท้ังหมดเป็นนักศึกษาท่ีได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามท่ี สกอ. ประกาศ 

 ในปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 

ค.บ. 5 ปี)  จ านวน 15 หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมศิลป์และ

เทคโนโลยี  การศกึษาพเิศษและภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา การศกึษาพเิศษ และคหกรรม

ศาสตร์       มคีณาจารย์ จ านวน 55.5 คน มีบุคลากรจ านวน 13 คน  นักศกึษาท้ังหมด 5,593 คน โดยจ าแนก

เป็นระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 3,832 คน ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 797 คน ระดับปริญญาโท (ภาค

พเิศษ) 541 คน ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 423 คน 

3. ปรัชญา  ปณธิาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ    ประเด็นยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  

ปรัชญา 

คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีลักษณะ “ใฝ่รู้ สู้งาน          

มจีิตวญิญาณครู”  เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 
 

ปณิธาน  

            คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริม 

การวิจัย พัฒนา เผยแพร่โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน

ระหว่างสถาบันอุดมศกึษาในท้องถิ่น องค์การ ชุมชน และต่างประเทศ  ผลิตและพัฒนาวิชาชพีครู พัฒนาและน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการบริการแก่สังคม และปฏิรูประบบ 

การบริหาร การจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 

คณะครุศาสตร์เป็นศูนยก์ลางการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยน าเอาภูมปัิญญาของ

ท้องถิ่นและวิชาการสากลมาประยุกตใ์ชใ้นการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนาสาขาวชิาให้เป็นแกนน าเพื่อผลิต

ครูท่ีดมีคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 
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พันธกจิ 

1.  ผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น  

3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 

5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ  

 

พันธกจิที่  1 :   ผลิต พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้  

ท้องถิ่น 

2.  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศกัยภาพ 

 

3.  การพัฒนานักศกึษา 

 

4.  การเสรมิสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม   

อาเซียน 

1.  บัณฑิตเป็นคนดีมคีุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมและประชาชนในท้องถิ่นได้รับ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และมีประสทิธิภาพ 

2.  บัณฑิตเป็นคนดมีีคุณภาพและศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ท้องถิ่นกลุ่มประเทศอาเซียน 

3.  นักศึกษามีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วุฒิภาวะทาง

อารมณ ์ และสังคมที่ดี  (จิตสาธารณะ) 

4.  ทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและ 

การเรียนรู้ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  บัณฑิตเป็นคนดีมี

คุณภาพ  คุณธรรม  

จริยธรรมและประชาชน

ในท้องถิ่นได้รับ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

และมีประสิทธิภาพ 

1.  ส่งเสรมิการผลิตบัณฑิตทาง

การศึกษาและจัดให้นักศกึษาได้มี 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ โดย

ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
 

2.  ส่งเสรมิการพัฒนาวิชาชีพครู   

ในกลุ่มสนุกให้มีความเขม้แขง็        

มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
 

3.  เสรมิสร้างคุณธรรม  จริยธรรม

ให้กับนักศกึษาครู 

-  โครงการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 274,777 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู 105,500 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

781,350 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา 50,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม  

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

12,600 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 

สาขาวิชาพลศกึษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

25,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

50,000 

งบแผ่นดิน 

2.  บัณฑิตเป็นคนดมีี

คุณภาพและศกัยภาพ

ตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานในท้องถิ่น

กลุ่มประเทศอาเซียน 

1.  การผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและ

ศักยภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแหง่ชาติ  

2.  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่

หลากหลายตามความต้องการของ

ท้องถิ่น 

3.  สรา้งเสรมิความพรอ้มทางด้าน

ทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

4.  การจัดการศึกษาที่ดีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคญัมีความหลากหลาย

สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้

ภายนอก 

5.  การพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรให้มคีุณภาพ 

6.  มีหลกัสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก

หลักสูตร 

-  โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐาน TQF 

18,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปรับปรุงห้องสมดุคณะครุศาสตร์ 40,000 

เงินนอกงบประมาณ 
-   โครงการจัดการครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียน

การสอน สาขาวิชาพลศกึษาและวิทยาศาสตร์

การกีฬา 

377,500 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการจ้างบุคลากรคณะครุศาสตร์ 178,668 

เงินนอกงบประมาณ 
-  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอรศ์ึกษา 

30,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการพัฒนาต าราวิชาการ           

คณะครุศาสตร์ 

140,000 

เงินนอกงบประมาณ 
-  โครงการพัฒนาบคุลากรคณะครุศาสตร์ 200,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์          

สู่ต าแหนง่วิชาการ 

100,000 

เงินนอกงบประมาณ 
-  โครงการจัดซือ้อุปกรณ์กีฬาเพื่อ            

จัดการศึกษา สาขาวิชาพลศกึษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

61,675 

งบแผ่นดิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2556 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

3.  นักศึกษามี

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  วุฒิภาวะทาง

อารมณ ์ และสังคมที่ดี  

(จิตสาธารณะ) 

1. การจัดบริการให้ค าปรกึษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชช้ีวติแก่

นักศึกษา  
 

2. การบรกิารด้านข้อมูลขา่วสารที่

เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์

เก่า  
 

3. การพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์กา่ 
 

4.  สนับสนุนและส่งเสรมิการจัด

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาบนพืน้ฐาน

กระบวนการวิจัยและการเรียน   

การสอน 
 

5.  สนับสนุนและส่งเสรมิการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย  

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีวนิัย  

และความเป็นไทย  และด้านการ

สรา้งภูมิคุม้กันภัยจากยาเสพติด 
 

6.  สนับสนุนการท ากิจกรรมเสรมิ

หลักสูตร  กิจกรรมส่งเสรมิการ

พัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมสง่เสรมิ

ด้านจรยิธรรมและคุณธรรม 
 

7.  การพัฒนาประสบการณ์ด้าน

กิจกรรมรว่มกับเครือข่าย

สถาบันอุดมศกึษา 
 

8.  การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์

เก่าที่ด ี

-  โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 18,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 50,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการอนุรักษ์ภาษาไทย สาขาวชิา

ภาษาไทย 

22,963 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการภูมิปญัญาอาศรม สาขาวิชา

ภาษาไทย 

20,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการศึกษาดูงานนกัศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 

20,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการศึกษาดูงาน 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

77,825 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการปฐมวัยสัมพันธ ์ 75,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการการสัมมนาทางวิชาการศิษย์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

30,000 

งบแผ่นดิน 

-   โครงการเปิดบา้นนวัตกรรม         

กิจกรรมเพิ่ม IQ (Education Innovation 

Symposium) 

24,500 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการมดไตข่อน อาสาพัฒนาทอ้งถิ่น

สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอรศ์ึกษา 

30,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการกิจกรรมคณิตศาสตร์อาสา

พัฒนาโรงเรียน 

50,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการออกคา่ยเรียนรู้คุณค่า        

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาวิชานวัตกรรมและ

คอมพิวเตอร์ศกึษา 

28,925 

งบแผ่นดิน 

  

4.  ทรัพยากรมนุษยใ์น

กลุ่มประเทศอาเซียนได้มี

โอกาสได้รับการศึกษา

และการเรียนรู้ 

1.  พัฒนาคณาจารย์  บุคลากรทุก

ระดับ  และนักศกึษาใหม้ี

ความสามารถและทักษะในด้าน

ภาษาและการสื่อสาร 

-  โครงการพัฒนาบคุลากรให้มีคุณภาพ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

129,476 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

37,719 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการให้ความรู้นักศึกษา

ภาษาอังกฤษเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

50,000 

งบแผ่นดิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2556 

พันธกจิที่  2  :  พัฒนาองคค์วามรู้  และถา่ยทอดสู่การพฒันาท้องถิ่น 
. 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.  การส่งเสรมิการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 1.  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มคีุณภาพ  บูรณาการสู่การเรียนการ

สอน  สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  ผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค์ที่มีคุณภาพ  

บูรณาการสู่การเรียนการ

สอน  สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่นและ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

1.  การถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่

ชุมชนและสังคม 
 

2.  สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัย

ลักษณะเครือข่ายที่มคีุณภาพเพื่อ

พัฒนา 
 

3.  พัฒนาศักยภาพบคุลากรใน

การท าวิจัย  งานสร้างสรรค์และ

การให้บรกิารวิชาการ 
 

4.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการท า

วิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถ

เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 
 

5.  สรา้งเครือข่ายความรว่มมือ

ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชนและชมุชน 

-  โครงการพัฒนางานประจ าสูง่านวจิัย

คณะครุศาสตร์ 

63,200 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปูทางสรา้งนกัวิจัย 4,300 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการพัฒนาต าราวิชาการ        

คณะครุศาสตร์ 

140,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์       

สู่ต าแหนง่วิชาการ 

98,000 

เงินนอกงบประมาณ 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2556 

พันธกจิที่  3  :  ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
. 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.  การอนุรักษ์สืบทอดวฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม 1.  เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม              

และภูมิปญัญาท้องถิ่นภายในประเทศ  และในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  เป็นเครือข่ายด้าน  

การอนุรักษ์  ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม         

และภูมิปญัญาท้องถิ่น

ภายในประเทศและใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

1.  การส่งเสรมิการอนุรักษ ์

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

2.  ฟื้นฟู  พัฒนา  และถ่ายทอด

องค์ความรูท้างศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ส่งเสรมิการบูรณาการ       

องค์ความรูท้างศิลปวัฒธรรม     

กับการเรียนการสอน              

และการบรกิารทางวิชาการ 
 

  4.  การแลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมในประชาคม

อาเซียน 

-  โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ 57,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 50,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการอนุรักษ์ภาษาไทย      

สาขาวิชาภาษาไทย 

22,963 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการภูมิปญัญาอาศรม           

สาขาวิชาภาษาไทย 

20,000 

งบแผ่นดิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2556 

พันธกจิที่  4  : พัฒนาเครือขา่ยการเรียนรู ้

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.  การส่งเสรมิการบรกิารวิชาการ 1.  เป็นศูนยก์ลางการให้บรกิารทางวชิาการและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

ตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  เป็นศูนยก์ลางการ

ให้บรกิารทางวิชาการและเป็น

ที่พึ่งของท้องถิน่ตลอดจน

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้แก่ชุมชนและสังคม 
 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้

มีความรู้และทักษะในอาชีพ 

เพื่อสามารถให้บรกิารวิชาการ 
 

3.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

ให้บรกิารวิชาการเพื่อสรา้ง

ความเขม้แข็งให้ชมุชน 
 

4.  ส่งเสรมิการน าผลการ

บรกิารทางวิชาการมาบูรณา

การกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

-  โครงการบรกิารวิชาการ สาขาวิชา 

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

32,370 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการบูรณาการวิจัย การเรียน 

การสอนและบริการวชิาการแก่สงัคม 

30,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้    

กลุ่มสนกุ 

135,795 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการพัฒนาวิชาชีพครู 812,460 

งบแผ่นดิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2556 

พันธกจิที่  5  :  บริหารจัดการให้มคีณุภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์

1.  การพัฒนาคุณภาพ  และระบบประกันคุณภาพ 

 

2.  การเสรมิสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
3.  การบรหิารจัดการที่ด ี

1.  เป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่ไดรั้บการยอมรับตามมาตรฐานการจัด

การศึกษา 

2.  เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูของท้องถิ่น 

3.  การบรหิารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  เป็นองค์กรแห่ง

คุณภาพที่ไดรั้บการ

ยอมรับตามมาตรฐานการ

จัดการศึกษา 

1.  พัฒนาระบบและกลไก       

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในอย่างต่อเนื่อง 

2.  การสรา้งเสรมิระบบประกัน

คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ    

การจัดการศึกษา 

-  โครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพ

การศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

20,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการให้ความรู้และทกัษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

50,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะครุศาสตร์ 

70,000 

งบแผ่นดิน 

2.  เป็นศูนยก์ลาง

เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน

วิชาชีพครูของท้องถิ่น 

1.  ส่งเสรมิการสรา้งเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการกบั

หน่วยงานในท้องถิ่นและประเทศ

เพื่อนบ้าน 

2.  ส่งเสรมิการสรา้งเครือข่าย 

การเรียนรู้ให้เกิดความเขม้แข็ง

สนับสนุนการท างาน 

3.  เครือข่ายทางวิชาการกับส่วน

ราชการ  ภาคเอกชน  และองค์กร

ท้องถิ่น 

-  โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

50,000 

งบแผ่นดิน 

  

3.  การบรหิารจัดการที่ดี

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

1.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้

เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

ความรู้และการบรหิารความเสี่ยง 

3.  ส่งเสรมิและพัฒนาการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

4.   พัฒนาระบบการติดตาม       

การด าเนินงานให้ชัดเจน 

5.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก

ระดับ  ระบบสวัสดิการและ       

สิทธิประโยชน์ 

-  โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน 

160,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาขาวิชา

การศึกษาพิเศษ 

260,000 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการจัดการความรู้ 24,600 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการจัดท ารายงานประจ าป ี

คณะครุศาสตร์ 

30,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปรับปรุงห้องส านกังานคณบดี                 

คณะครุศาสตร์ 

66,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปรับปรุงระบบอนิเตอรเ์นต็

คณะครุศาสตร์ 

30,000 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการบรหิารจัดการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์ 

744,935 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปรับปรงุห้องประชุม             

คณะครุศาสตร ์

95,000 

เงินนอกงบประมาณ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

3.  การบรหิารจัดการที่ดี

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.  การพัฒนาระบบงบประมาณและ

การจัดสรรงบประมาณ 

7.  มีโครงสร้างพืน้ฐานที่ดี 

-  โครงการการใชร้ะบบ e-Learning 

ส าหรับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 

100,000 

งบแผ่นดิน 

 

4. ผู้บริหารคณะครุศาสตร ์

4.1 ท าเนียบคณบด ี

1)   รศ.ดร.ธร           สุนทรายุทธ์ หัวหน้าคณะ 2518 – 2519 

2)   รศ.ดร.สมศักดิ์       ภูว่ภิาดาวรรธน์ หัวหน้าคณะ 2520 – 2521 

3)   รศ.ดร.ศักดิ์ไทย     สุรกิจบวร หัวหน้าคณะ 2522 –2525 

4)   ผศ.ทรงศรี             เนยีวสกุล หัวหน้าคณะ 2526 – 2529 

5)   ผศ.ยุทธศักดิ์          ฮมแสน  หัวหน้าคณะ 2530 – 2533 

6)   ผศ.ดร.สุรพล         พุฒค า  หัวหน้าคณะ 2534 – 2537 

7)   ผศ.ดร.พนมพร     จินดาสมุทร์ คณบดี  2538 – 2542 

8)   รศ.พชร                 มกีลาง  คณบดี  2542 – 2546 

9)   ผศ.ดร.สุเทพ         การุณย์ลัญจกร คณบดี  2546 – 2548 

10)  ผศ.ดร.ประยูร        บุญใช ้  คณบดี  2548 – 2549 

11)   ผศ.ดร.มารศรี        กลางประพันธ์ คณบดี  2549 – 2553 

12)   ผศ.ดร.วาโร           เพ็งสวัสดิ์ คณบดี  2553 – ปัจจุบัน 

 

4.2  คณะกรรมการบริหารคณะ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งบริหาร 
ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์และประธานสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู                

และประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 

และประธานสาขาวิชาพลศกึษาและวทิยาศาสตร์การกีฬา 

อ.บุญส่ง  วงคค์ า รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 

และประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

อ.วสันต์  ศรีหิรัญ หัวหน้าส านักงานคณบด ี

ผศ.เบญจวรรณ  รอดแก้ว ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 

ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมืน่ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศกึษา 

ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ประธานสาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
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5.  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ์  

  5.1  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 

   2)  นายบุญส่ง  วงค์ค า     กรรมการ 

  3)  นายอภิวัฒน์  ปานทอง     กรรมการ 

  4)  นายสถิตย์  ภาคมฤค     กรรมการ 

  5)  นางผกาพรรณ  วะนานาม    กรรมการ 

  6)  นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท    กรรมการ 

  7) นางสาวพรพมิล  ศิวนิา     กรรมการ 

  8) นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร    กรรมการ 

  10) นางสาวจินดา  ลาโพธ์ิ     กรรมการ 

  11) นายนพรักษ ์ แกสมาน     กรรมการ 

  12) นายวรีวัฒน์  ค าแสนพันธ์    กรรมการ 

  13) นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสทิธ์ิ    กรรมการ 

  14) นายภัทรดร  จั้นวันดี     กรรมการ 

  15) นายสุดประไทย  บุพศิริ     กรรมการ 

  16) นางสาวลดาวัลย์  มะลิไทย    กรรมการ 

  17) นางสาวอชิยา  จีนะกาญจน ์  กรรมการ 

  18) นางสาวเบญจพร  อผุา   กรรมการ 

  19) นายธเนศพล  เจริญราษฎร์  กรรมการ 

  20) นางสาวอ าพร  ดัชถุยาวัตร์  กรรมการ 

  21) นายวสันต ์ วงค์กาฬสนิธ์ุ   กรรมการ 

  22) ดร.อภิสทิธ์ิ  สมศรีสุข   กรรมการ 

  23) นายธนา  เตมรัีกษ ์   กรรมการ 

  24) นายจีรวัฒน์  สัทธรรม   กรรมการ 

  25) นางสาวปิยะนันท์  ปลื้มโชค  กรรมการ 

  26) นางสาวนนทวรรณ  แสนไพร  กรรมการ 

  27) นางสาวหรรษา  องคสิงห ์  กรรมการ 

  28) นายกิตติกร  รักษาพล   กรรมการ 

  29) นายสุริยะ  ประทุมรัตน์   กรรมการ 

  30) นายศตวรรษ  มะละแซม   กรรมการ 

  31)  นายกอ้งภพ  ศริิบุตร   กรรมการ 

  32) ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี   กรรมการ 

  33) นายกฤษณะ  กีวิไลย ์    กรรมการ 

  34) นายบุญเกือ้  ครุธค า     กรรมการ 

  35) นายนัทพงษ์   ยศไชยวบูิลย ์   กรรมการ 
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  36) นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากด ี   กรรมการ 

  37) นางสาวอรพนิ  บุตราช     กรรมการ 

  38) นางพรพมิล  ภาคมฤค   กรรมการ  

  39) นางสาวจีรวรรณ  วรกาล    กรรมการ 

  40) นางสาวทัศนยี ์ ค าปาน   กรรมการ 

  41) นางสาวนวพร  วรรณทอง    กรรมการและเลขานุการ 

  42) นางสาวรจนา  ผาลลาพัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5.2  คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผู้ก ากับตัวบง่ชี ้

รายช่ือผู้จัดเก็บและผู้ก ากับตัวบ่งช้ีเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
 

 

ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ที ชื่อตัวช้ีวัด 
ชนิดของ 

ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ปีการศึกษา 2556 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1 1.1** กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) กระบวนการ นางสาวทัศนีย์  ค าปาน อ.บุญสง่  วงค์ค า 

 1.2  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 16)             

2 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ์      

(สมศ. 16.1, กพร. 5.5.1) 

ผลผลิต อ.กติติกร รักษาพล อ.นวพร วรรณทอง 

3 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์              

(สมศ.16.2 กพร. 5.5.2)  

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.นวพร วรรณทอง 

4 1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17) 

ผลผลิต อ.อภิวัฒน ์ ปานทอง อ.นวพร วรรณทอง 

องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑติ 

5 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (สกอ., กพร. 7.7.4) 

กระบวนการ อ.อิชยา  จีนะกาญจน ์ อ.บุญสง่  วงค์ค า 

6 2.2 อาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  

(สกอ.,กพร. 1.1.9) 

ปัจจัยน าเข้า นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 

7 2.3 อาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

(สกอ.,กพร. 1.1.10) 

ปัจจัยน าเข้า นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 

8 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนับสนุน (สกอ.) 

กระบวนการ อ.จินดา  ลาโพธิ์ อ.บุญสง่  วงค์ค า 

9 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ., กพร. 7.7.5) 

ปัจจัยน าเข้า นางพรพิมล  ภาคมฤค อ.บุญสง่  วงค์ค า 

10 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

(สกอ.,กพร. 1.1.6) 

กระบวนการ อ.เบญจพร อุผา อ.บุญสง่  วงค์ค า 

11 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) 

กระบวนการ อ.ธเนศพล เจริญราษฎร ์ อ.บุญสง่  วงค์ค า 

12 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา (สกอ.) 

ผลผลิต อ.อ าพร ดัชถุยาวัตร ์ อ.บุญสง่  วงค์ค า 

13 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบ

อาชีพอิสระภายใน  1 ป ี(สมศ. 1 กพร. 1.1.1) 

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 
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ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ที ชื่อตัวช้ีวัด ชนิดของตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ปีการศึกษา 2556 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

14 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ (สมศ. 2) 

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 

15 2.11* ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา

โทที่ได้รับ การตีพิมพห์รอืเผยแพร่  

(สมศ. 3 ก.พ.ร. 4.1.2) 

ผลผลิต นายบุญเกื้อ  ครุธค า อ.บุญสง่  วงค์ค า 

16 2.12* ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา

เอกท่ีได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่           

(สมศ. 4 ก.พ.ร. 4.1.2) 

ผลผลิต นายบุญเกื้อ  ครุธค า อ.บุญสง่  วงค์ค า 

17 2.13 การพัฒนาคณาจารย ์(สมศ. 14) ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา 

18 3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 

กระบวนการ อ.นพรักษ ์ แกสมาน ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

19 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

(สกอ.) 
กระบวนการ 

อ.วสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

20 3.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาจิตสาธารณะแก่

นักศึกษา (อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร)์ 

กระบวนการ อ.พรพิมล  ศิวินา ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

21 3.2.2 ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา  

(อัตลักษณ์ของคณะครศุาสตร์) 

กระบวนการ อ.วัชราภรณ์ เขาเขจร ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

องค์ประกอบที่ 4 : การวจัิย 

22 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ (สกอ.) 

กระบวนการ อ.ภัทรดร  จั้นวันดี อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

23 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ., กพร. 

3.3.1 กพร.3.3.2) 

กระบวนการ อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

24 4.3** เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า (สกอ, 

กพร.3.3.3) 

ปัจจัยน าเข้า นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

25 4.4 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพ์

หรือเผยแพร ่    (สมศ. 5) 

ผลผลิต อ.นวพร  วรรณทอง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

26 4.5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ (สมศ. 6) 

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

27 4.6* ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

(สมศ. 7) 

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

28 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสั่งคม  (สกอ.)  กระบวนการ อ.ลดาวัลย ์มะลิไทย อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

29 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อสังคม(สกอ.) 

กระบวนการ อ.สุริยะ  ประทุมรัตน์ 

อ.ศตวรรษ  มะละแซม 

อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

30 5.3 การน าความรู้และประสบการณ์จากการ

ใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียน

การสอนหรอืการวจิัย (สมศ.8) 

ผลผลิต อ.นวพร  วรรณทอง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ
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ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ที ชื่อตัวช้ีวัด ชนิดของตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ปีการศึกษา 2556 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

31 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็

ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9) 

ผลผลิต อ.ธนา  เตมรีักษ์ อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

 5.5 ผลการชี้น า ปอ้งกัน หรือแกป้ญัหาของ

สังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ. 18) 

 
  

32 5.5.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ

สังคม 

ในประเด็น ที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1) 

ผลผลิต อ.ปยิะนันท ์ ปล้ืมโชค อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

33 5.5.2 ผลการชี้น า ปอ้งกัน หรือแกป้ญัหาของ

สังคม 

ในประเด็น ท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ. 

18.2) 

ผลผลิต อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์ อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

34 6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม(สกอ.) 

กระบวนการ อ.สถติย ์ภาคมฤค 

 

ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

35 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ. 10) 

ผลผลิต ดร.อภิสิทธิ ์สมศรีสุข 

 

ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

36 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ผลผลิต อ.สถติย ์ภาคมฤค 

นางพรพิมล  ภาคมฤค 

ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ   

37 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทกุ

ระดับของสถาบัน (สกอ.) 

กระบวนการ นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี 

 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

38 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) กระบวนการ อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

อ.กอ้งภพ  ศริิบุตร 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

39 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ    

การตัดสินใจ (สกอ.) 

กระบวนการ นายกฤษณะ กวีไิลย์ อ.สุพัตรา ปสังคโท 

40 7.4** ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.) กระบวนการ ดร.วันเพ็ญ  นันทะศร ี อ.สุพัตรา ปสังคโท 

41 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

สถาบัน (สมศ. 13) 

กระบวนการ นางสาวรจนา ผาลลาพัง อ.สุพัตรา ปสังคโท 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ   

42 8.1** ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

(สกอ.) 

กระบวนการ นายนัทพงษ ์ ยศไชยวบิูลย์ 

 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกประกันคุณภาพ   

43 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ., ก.พ.ร. 1.1.5) 

กระบวนการ นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.นวพร  วรรณทอง 

44 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15  กพร. 1.1.5  

กพร. 1.1.11) 

กระบวนการ นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.นวพร  วรรณทอง 
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ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ที ชื่อตัวช้ีวัด ชนิดของตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ปีการศึกษา 2556 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศกึษา 3 ด ี(3D)  

45 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) กระบวนการ อ.วรีวฒัน์ ค าแสนพันธ์ ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

46 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 

มคีวามรู ้เจตคติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม

ตามคุณลักษณะ 

ที่พงึประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

ผลผลิต อ.จรีวัฒน์  สัทธรรม ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

องค์ประกอบที่ 11 การด าเนินงานเพ่ือบรรลุถึงอัตลักษณเ์อกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน 

47 11.1 การด าเนินกจิกรรม / โครงการเพ่ือ

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตใหเ้ป็นคนดีมี

จิตสาธารณะและมีทักษะวชิาชีพ 

กระบวนการ อ.หรรษา  องคสิงห ์ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 

48 11.2 การด าเนินกจิกรรม / โครงการเพ่ือให้

บรรลุผลถงึการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

ใหโ้อกาส 

กระบวนการ อ.นนทวรรณ แสนไพร 

 

ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยูใ่นกลุ่ม ข (สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี) 

                  * หมายถงึ การคิดรอบปีใช้ปปีฏิทิน 

                 ** หมายถงึ การคิดรอบปใีชป้งีบประมาณ 

                

   



~ 22 ~ 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2556 

 
 

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 เพ็งสวัสดิ ์

คณบด ี

 

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ      

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 

 

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

อ.บุญส่ง  วงค์ค า 

รองคณบดฝี่ายวางแผนและ 

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

อ.วสันต์  ศรีหิรัญ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

โครงสร้างการบริหารงาน  คณะครุศาสตร์ 

 

1. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- งานปฐมนิเทศ 

- งานสัมมนาระหว่างฝึก 

   ประสบการณ์วิชาชีพครู 

- งานปัจฉิมนิเทศ 

- งานสัมมนาอาจารย์พี่เลีย้ง   

- งานนิเทศ 

- งานประสานการขอใบประกอบวิชาชีพครู 

 

2.  งานท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

- แผนพัฒนางานศิลปะ 

   และวัฒนธรรม 
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7.    สภาพทางกายภาพ  
 อาคารและห้องเรียนท่ีอยูใ่นความดูแลของคณะครุศาสตร์ มีดังนี้ 

 1.  อาคาร 2 ประกอบด้วย ห้องเรียน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง 221, หอ้ง 233-234  ห้องประชุม 3 หอ้ง ได้แก ่

ห้องประชุมภูพาน, ห้องพวงแสด 1 (หอ้ง 222), ห้องพวงแสด 2 (หอ้ง 226), ห้องสมุด (ห้อง 223), ห้องปฏบัิตกิาร

คอมพิวเตอร์ (ห้อง 235) 

 2.  อาคารยิมเนเซียม ประกอบด้วย โรงยมิเนเซียม  และห้องเรียน 3 ห้อง    

 3.  อาคาร 13 ประกอบด้วย หอ้งเรียนมาตรฐาน 6 ห้อง หอ้งพักอาจารย์ 3 ห้อง หอ้งประชุม 2 ห้อง  

 

8.  หลักสูตรที่เปิดสอน   

คณะครุศาสตร์รับผิดชอบจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2556 จ านวน  15  หลักสูตร  

ดังนี้  

 

ชื่อหลักสูตร สภาอนุมัต ิ สกอ.รับทราบ ครุสภารับรอง 

 1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 27  มี.ค.  2555 19  ต.ค.  2555 19  ธ.ค.  2556 

 2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษ 27  มี.ค.  2555 19  ต.ค.  2555 19  ธ.ค.  2556 

 3. หลักสูตรสาขาวิชาสงัคมศึกษา 27  มี.ค.  2555 12  ต.ค.  2555 19  ธ.ค.  2556 

 4. หลักสูตรสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 27  ม.ค.  2555 12  ต.ค.  2555 19  ธ.ค.  2556 

 5. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 29  มี.ค.  2556 28  ต.ค.  2556 ก าลังด าเนินการรับรอง

จากคุรุสภา 

 6. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 27  มี.ค.  2555 12  ต.ค.  2555 19  ธ.ค.  2556 

 7. หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกีฬา 27  มี.ค.  2555 12  ต.ค.  2555 19  ธ.ค.  2556 

 8. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 27  ต.ค.  2549 19  ม.ค.  2551 31  มี.ค.  2552 

 9. หลักสูตรสาขาวิชานวตักรรมและคอมพิวเตอร์ศกึษา 27  ม.ค.  2555 12  ต.ค.  2555 19  ธ.ค.  2556 

10. หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 28  พ.ค.  2554 8  เม.ย.  2554 27 ก.ค.  2555 

11. หลักสูตรสาขาวิชาเคม ี 30  ก.ค.  2553 17  ก.พ.  2554 16 พ.ย.  2555 
12. หลักสูตรสาขาวิชาฟสิิกส ์ 30  ก.ย.  2553 24  ก.พ.  2554 16 พ.ย.  2555 
13. หลกัสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 28  ม.ค.  2554 8  เม.ย.  2554 16 พ.ย.  2555 
14.  หลักสตูรคหกรรมศาสตร์ 23  ธ.ค.  2554 12  เม.ย.  2555 19  ธ.ค.  2556 

15. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 31  ธ.ค.  2556 6  ธ.ค.  2556 ก าลังด าเนินการรับรอง

จากคุรุสภา 

 

หมายเหต ุ:  ดูรายละเอยีดได้ที่ http://edu.snru.ac.th (คลิกที่หลักสูตรปริญญาตร)ี 
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9.  จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ 

      9.1  นักศึกษาคณะครศุาสตร์   

9.1.1 จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

ล าดับที่ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาภาคปกติ 

รวม 
2552 2553 2554 2555 2556 

1 การศึกษาปฐมวัย  หมู่  1 54 56 54 56 59 279 

2 การศึกษาปฐมวัย  หมู่  2 51 58 63   172 

3 คณิตศาสตร ์ หมู ่ 1 60 48 59 40 52 259 

4 คณิตศาสตร์  หมู ่ 2  51 54   105 

5 ภาษาอังกฤษ  หมู ่ 1 51 45 59 39 54 248 

6 ภาษาอังกฤษ  หมู ่ 2 45 43 61   149 

7 ภาษาไทย  หมู ่ 1 45 55 55 51 61 267 

8 ภาษาไทย  หมู ่ 2 48 55 59   162 

9 สังคมศึกษา  หมู่  1 52 58 55 46 60 271 

10 สังคมศึกษา  หมู่  2 35 55 60   150 

11 วิทยาศาสตร์  หมู ่ 1 53 54 54 41 50 252 

12 วิทยาศาสตร ์ หมู ่ 2 42 54 51   147 

13 พลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  หมู่  1 48 50 60 52 57 267 

14 พลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  หมู่  2  44 57   101 

15 การศึกษาพิเศษ  หมู ่ 1 18  40 52  110 

16 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  หมู่  1  52 54 41 51 198 

17 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  หมู่  2  53    53 

18 ฟิสกิส ์ หมู ่ 1   46  49 95 

19 เคม ี หมู ่ 1   47  37 84 

20 เกษตรศาสตร ์ หมู ่ 1   51 44 42 137 

21 เกษตรศาสตร ์ หมู ่ 2   43   43 

22 อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  หมู่  1   43 35 46 124 

23 อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  หมู่  2   33   33 

24 คหกรรมศาสตร ์หมู ่1    33 46 79 

25 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ หมู ่1     47 47 

รวมทั้งส้ิน 602 831 1,158 530 711 3,832 
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9.1.2  จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี  (ภาค กศ.ป.) 

ล าดับที่ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาภาค  กศ.ป. 

รวม 
2552 2553 2554 2555 2556 

1 การศึกษาปฐมวัย  หมู่  1 26 41 47   114 

2 การศึกษาปฐมวัย  หมู่  2 6 22 45   73 

3 คณิตศาสตร ์ หมู ่ 1  35 38   73 

4 คณิตศาสตร์  หมู ่ 2   33   33 

5 ภาษาอังกฤษ  หมู ่ 1 14 34 32   80 

6 ภาษาอังกฤษ  หมู ่ 2  20    20 

7 ภาษาไทย  หมู ่ 1 14 44 41   99 

8 ภาษาไทย  หมู ่ 2 9  39   48 

9 สังคมศึกษา  หมู่  1 7 23 33   63 

10 วิทยาศาสตร์  หมู ่ 1  10 44   54 

11 พลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  หมู่  1  14 30   44 

12 การศึกษาพิเศษ  หมู ่ 1   18   18 

13 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  หมู่  1  36 42   78 

รวมทั้งส้ิน 76 279 442 0 0 797 

 

หมายเหตุ :  ปีการศึกษา 2555 - 2556 ไมไ่ด้มีการเปิดรับนักศกึษาภาคพเิศษ (กศป.) 
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9.1.3  จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาโท  (ภาคพิเศษ) จ านวน 5 หลักสูตร 

ล าดับ สาขาวิชา หลักสูตร 
 ปี พ.ศ. 

รวม 
2552 2553 2554 2555 2556 

1 การบรหิารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 111 114 187 120 45 577 

2 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต - 59 39 39 37 174 

3 หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 94 69 104 66  333 

4 นวัตกรรมการบรหิารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 

   47 47 

5 การสอนวิทยาศาสตร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 

   27 27 

รวมท้ังสิ้น 1,158 

  

9.1.4  จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาเอก  (ภาคพเิศษ) จ านวน 3 หลักสูตร 
 

ล าดับ สาขาวิชา หลักสูตร 
 ปี พ.ศ. 

รวม 
2552 2553 2554 2555 2556 

1 ภาวะผู้น าทางการบรหิารการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 22 16 19 16 15 88 

2 การบรหิารและพัฒนาการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ - 15 20 16 14 65 

3 วิจัยหลักสูตรและการสอน ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ - 22 - 13  35 

รวมท้ังสิ้น 188 
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9.2  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์   

9.2.1 รายช่ืออาจารย์ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศกึษา 
ข้าราชการ พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

อาจารย์

พิเศษ 

หมายเหต/ุ 

วันบรรจุ 
อ. ผศ. รศ. 

1 รศ.ดร.ศักด์ิไทย  สุรกจิบวร กศ.ด.  การบริหารการศึกษา       

2 ผศ.ดร.วัลนิกา   ฉลากบาง วท.ด.  วจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์       

3 ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ ์ วท.ด.  วจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

ค.ด.  จิตวทิยาการศึกษา 

      

4 ผศ.ดร.ส าราญ   ก าจัดภัย กศ.ด.  วจิัยและประเมนิผลการศึกษา       

5 ผศ.ดร.เพลินพศิ  ธรรมรัตน์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน       

6 ผศ.ดร.พนมพร   จินดาสมุทร์  กศ.ด.  พัฒนศึกษาศาสตร ์       

7 ผศ.ดร.ถาดทอง   ปานศุภวัชร ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน       

8 ผศ.ดร.ประยรู   บุญใช ้ ค.ด.  หลักสูตรและการสอน      ช่วยราชการ 

9 ผศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสด์ิ ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา       

10 ผศ.ดร.ไชยา   ภาวะบุตร ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา       

11 ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมื่น กศ.ด.  เทคโนโลยกีารศึกษา       

12 ผศ.ดร.อรวรรณ   น่ิมตลุง ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน       

13 ผศ.ดร.ศิกานต์  เพยีรธญัญกรณ์ กศ.ด.  การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร       

14 ผศ.ดร.สมศรี  ทองนุช กศ.ด.  การอุดมศึกษา      ช่วยราชการ 

15 ผศ.เบญจวรรณ   รอดแกว้ ค.ม.  วจิัยการศึกษา       

16 ผศ.รักทรัพย์   แสนส าแดง ค.ม.  การประถมศึกษา       

17 ดร.อุษา   ปราบหงษ์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน       

18 ดร.สุจิตรา   แบบประเสริฐ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน       

19 ดร.พจมาน  ช านาญกจิ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน       

20 ดร.สุชาดา  บุปผา กศ.ด   การบริหารและพัฒนาการศึกษา       

21 ดร.พรเทพ   เสถยีรนพเก้า คอ.ด.  วจิัยและพัฒนาหลักสูตร       

22 ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข ปร.ด.  การบริหารการศึกษา      1 ม.ิย. 2555 

23 ดร.วันเพ็ญ  นันทะศร ี ปร.ด.  การบริหารและพัฒนาการศึกษา      31 พ.ค. 2556 

24 นายบุญสง่   วงค์ค า กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย       

25 นางสาวสรินดา   พงษ์คุลีการ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา       

26 นายอริญชย ์  พรหมเทพ กศ.ม.  พลศึกษา      1 ต.ค. 2551 

ลาศึกษาต่อ 

27 นายสุดประไทย   บุพศิริ วท.ม.  คณิตศาสตร ์      30 ก.ค.2552 

28 นายสถติย ์   ภาคมฤค ศศ.ม.  ภาษาไทย      2 มี.ค. 2552 

29 นางสาววาทินี   อุดมกัน วท.ม.  เคมี      2 มี.ค. 2552 

ลาศึกษาต่อ 

30 นายวสันต์   ศรีหริญั ศษ.ม.  เทคโนโลยทีางการศึกษา      2 มี.ค. 2552 

31 นายภัทรดร   จั้นวันดี กศ.ม.  เทคโนโลยกีารศึกษา      5 ก.ค. 2552 

32 นางสาวสุพัตรา   ปสังคโท ค.ม.  การศึกษาพเิศษ      8 มี.ค. 2552 

33 นายนพรักษ ์ แกสมาน กศ.ม.  พลศึกษา      10 พ.ค.2553 

34 นายอภิวัฒน ์ ปานทอง กศ.ม.  พลศึกษา      2 พ.ย. 2552 

35 นางสาวพรพมิล  ศิวินา M.A.  TESOL      1 เม.ย. 2554  

36 นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์ สค.ม.  สังคมวทิยา      1 เม.ย. 2554 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศกึษา 
ข้าราชการ พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

อาจารย์

พิเศษ 

หมายเหต/ุ 

วันบรรจุ 
อ. ผศ. รศ. 

37 นางสาวลดาวัลย ์ มะลิไทย ศษ.ม.  สังคมศึกษา      1 เม.ย. 2554 

38 นางผกาพรรณ  วะนานาม วท.ม.  การสอนคณิตศาสตร ์      16 มี.ค. 2554 

39 นางสาวนวพร  วรรณทอง ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ      1 ส.ค. 2554 

40 นางสาวอิชยา  จีนะกาญจน ์ ศษ.ม.  จิตวทิยาการศึกษา 

และการใหค้ าปรึกษา 

     6 ก.พ. 2555  

41 นางสาวปิยะนันท ์ ปลืม้โชค ศษ.ม.  เทคโนโลยกีารศึกษา      1 ม.ิย. 2555 

42 นายธนา เตมรีักษ์  ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา     
   

 21 ก.ย. 2555 

43 นางสาวหรรษา  องคสิงห ์ ศษ.ม.  การศึกษาพเิศษ      1 ม.ิย. 2555 

44 นางสาวเบญจพร  อุผา  ศษ.ม.  วทิยาศาสตรศ์ึกษา      1  ก.ย. 2555 

45 นางสาวจินดา  ลาโพธิ์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน      9 พ.ค. 2554 

46 นางสาวอ าพร  ดัชถุยาวัตร์ วท.ม.  ภูมศิาสตร ์      1 ม.ิย. 2555 

47 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร วท.ม.  ภูมศิาสตร ์      1 ม.ิย. 2555 

48 นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร วท.ม.  เคมี      20 ก.ค.2554 

49 นายวรีวัฒน์  ค าแสนพันธ์ กศ.ม.  พลศึกษา      1 พ.ย. 2554 

50 นายกอ้งภพ  ศิริบุตร วท.ม.  คณิตศาสตร์ประยุกต์      30 พ.ค. 2556 

51 นายศตวรรษ  มะละแซม (0.5) ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา      25 พ.ย. 2556 

52 นายวสันต์  วงศ์กาฬสินธุ์ ค.บ.  พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกฬีา      15 พ.ค.2555 

53 นายธเนศพล  เจริญราษฎร ์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน         

(แขนงภาษาอังกฤษ) 

     1 ม.ิย. 2555 

54 นายจีรวัฒน์ สัทธรรม  กศ.ม.  พลศึกษา      
 

1 พ.ย. 2555 

55 นายสุริยะ  ปทุมรัตน์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน      1 ส.ค. 2556 

56 นายกติติกร  รักษาพล ค.ม.  หลักสูตรและการสอน      
 

1 พ.ค. 2556 

รวม 7 15 1 27.5 5  

รวมท้ังส้ิน 55.5  
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2556   

9.2.2 จ านวนบุคลากร   คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสนิท   ศิริสานต์ ลูกจ้างประจ า 

2 นายกฤษณะ  กีวิไลย์ นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

3 นายบุญเกื้อ   ครุธค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

4 นางสาวสุจิตรตา   ศรปีากดี เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

5 นายนัทพงษ์   ยศไชยวิบูลย์ นักวิชาการพัสดุ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

6 นางสาวจรีวรรณ  วรกาล นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

7 นางสาวทัศนีย์  ค าปาน นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
8 นางสาวรจนา  ผาลลาพัง นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

9 นางพรพิมล   ภูลายยาว นักวิชาการศึกษา (พนักงานมห าวิทยาลัย) 
10 นางสาวอรพิน  บุตราช นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
11 นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ใด ลูกจ้างรายวัน 

12 นายชีระวิทย์  อุดมศาส์นติ ลูกจ้างรายวัน 

13 นายณรงศิล  ค าทเนตร ลูกจ้างรายวัน 

 

10.  งบประมาณ  (ปีงบประมาณ  2556) 

10.1  งบประมาณแผ่นดิน + งบกลาง        3,811,137 บาท 

10.2  งบบ ารุงการศกึษา (บ.กศ.)        6,294,889 บาท  

10.3  งบโครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)      2,258,680 บาท 

รวม                        12,364,706 บาท 
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