


สารจากคณบดี
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ยังได้ด�าเนนิการพฒันาหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู	้ และเป็น 

แหล่งบรกิารวชิาการทัง้ภายในและภายนอก	ส�าหรบัด้านการบรหิาร

จัดการ	คณะครุศาสตร์ยึดหลักธรรมาภิบาล	โดยเน้นความโปร่งใส 

ให้คณาจารย์	 และบุคลากรมสี่วนร่วมในการด�าเนนิงานตามภารกจิ

ของคณะครุศาสตร์

	 คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร	ยนิดต้ีอนรบั

ผู้สนใจทุกท่านที่มีความประพฤติดี	 มีใจรักในความเป็นครู	 เข้าสู่

กระบวนการผลิตครู	 เพื่อจะได้ครูยุคใหม่ที่ดีมีคุณภาพ	 ดังปรัชญา

ของคณะที่ว ่า	 คณะครุศาสตร์มุ ่งผลิตและพัฒนาครูบุคลากร

ทางการศกึษาในท้องถิน่ให้มวีสิยัทศัน์ “ใฝ่รู ้สูง้าน มจีติวญิญาณคร”ู 

เป็นผู ้น�าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วาโร		เพ็งสวัสดิ์)
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ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน (ค.บ. 5 ปี) ท้ังสิ้นจํานวน  14  หลักสูตร ตามสาขาวิชา  
ประกอบด้วย  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  โดยมีนักศึกษาภาคปกติ  3,597 คน  ภาคพิเศษ 833 คน   
รวมนักศึกษา ท้ังสิ้น 4,430 คน 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน 

  ปรัชญา  

  คณะครุศาสตร์มุ ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ ่นให้ม ีว ิส ัยทัศน์ “ใฝ่รู้ สู้งาน  
มีจิตวิญญาณครู” เป็นผูน้ําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น  

 วสิัยทัศน์ 

  คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครูของท้องถิ่น โดยนําเอาภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น 
และวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนําเพื่อผลิตครูท่ีด ี 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 พันธกิจ 

 1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
    3. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4. บริการวิชาการแก่สังคม 
   5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 ปณิธาน 

   คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย  
พัฒนา เผยแพร ่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการเรียนรู ้ และการทํางานร่วมกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
ในท้องถิ่น องค์การ ชุมชน และตา่งประเทศ ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการและการบริการแก่สังคม และปฏิรูประบบการบริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

            สีประจําคณะครุศาสตร์  คือ  สีแสด     
ดอกไม้ประจําคณะครุศาสตร์      คือ   ดอกพวงแสด 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์		และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์		โดยมีนักศึกษาภาคปกติ		3,597	คน		ภาคพิเศษ	833	คน

รวมนักศึกษา	ทั้งสิ้น	4,430	คน
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โครงสร้างการบริหารงาน  คณะครุศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สํานักงานคณบดี 
************* 

1.  งานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานสารบรรณ 
- งานพิมพ์ 
- งานเลขานุการ 
- งานประชุม 
 
2.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานสารสนเทศ 
- งานสารสนเทศประกันคุณภาพ 
 
3. งานอาคารสถานที่และ 
   สิ่งอํานวยความสะดวก 
- งานอาคาร 
- งานสถานที ่
- งานห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการและสิ่งอํานวย 
  ความสะดวก 

ฝ่ายวิชาการ 
************ 

1. งานหลักสูตร 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตร 
- การประเมินหลักสูตร 
- งานการวิเคราะห์มาตรฐาน 
   หลักสูตรตามเกณฑ์คุรุสภา 
 
2. งานการเรียนการสอน  
- งานแนะแนว 
- งานการรับนักศกึษา 
- งานจัดแผนการเรียน 
- งานการจัดผูส้อน 
- งานตารางสอน 
 
3.  งานวิจัยและพัฒนา 
- แผนพัฒนางานวจิัย 
- แผนพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

************ 
1. งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานพัสดุ 
- งานการเงิน 
- แผนบริหารความเสีย่ง 
- แผนยุทธศาสตร ์
- แผนปฏบิัติราชการ 4 ป ี 
 
2. งานปฏิบัติตามคํารับรอง 
   และประกันคุณภาพ 
- รายงานคํารับรองปฏิบัต ิ
   ราชการ (ก.พ.ร.)  
- รายงานประจําป ี
- รายงานการประเมินตนเอง   
   (SAR) 
 
3. งานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
- แผนบริการวิชาการ 
- งานห้องสมุดคณะและศูนย ์
   ศึกษาการพัฒนาครู 
- ศูนย์คอมพิวเตอร ์
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
************ 

1.  งานกิจการนักศึกษา 
- งานปฐมนิเทศ 
- งานปัจฉิมนิเทศ 
- งานสโมสรนักศึกษา 
- งานชมรม 
- งานออกค่ายอาสา 
- งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
- งานปกครองและวินยั   
   นักศึกษา 
- งานแนะแนวสนเทศ 
- งานทุนการศึกษา 
 
2.  งานพัฒนานักศึกษา 
- งานพัฒนาคุณลักษณะ 
   และบุคลิกภาพนักศกึษา 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ ์
คณบด ี

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 

อ.บุญส่ง  วงค์คํา 
รองคณบดฝีา่ยวางแผนและ 
ประกันคุณภาพการศกึษา 

อ.วสันต ์ ศรีหิรัญ
หัวหน้าสํานักงานคณบด ี

1. งานฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู
- งานปฐมนิเทศ 
- งานสัมมนาระหว่างฝึก ฯ 
- งานปัจฉิมนิเทศ 
- งานสัมมนาอาจารย์พี่เล้ียง   
- งานนิเทศ 
- งานประสานการขอใบประกอบ 
  วชิาชีพครู

2.  งานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
- แผนพัฒนางานศิลปะ 
   และวัฒนธรรม 
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กรรมการบริหาร 
ชื่อ – สกุล ตําแหน่งบริหาร 

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.บุญส่ง  วงค์คํา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
อ.วสันต์  ศรีหิรัญ หัวหน้าสํานักงานคณบดี
ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผศ.เบญจวรรณ  รอดแก้ว ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อ.บุญส่ง  วงค์คํา ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมื่น ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 
 
 
จํานวนอาจารย์ประจํา  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

ประเภท อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม 
ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก 

1. ข้าราชการ 3* 4 6 14** - 1 28
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 19 - - - - - 19
3. อาจารย์พิเศษ 6 - - - - - 6

รวม 28 4 6 14 - 1 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   * นับรวมคนที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
        ** นับรวมคนที่ไปช่วยราชการ  จํานวน 1 คน 
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จํานวนบุคลากร   คณะครุศาสตร์  
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

1 นายสนิท   ศิริสานต์ ลูกจ้างประจํา 
2 นายกฤษณะ  กีวิไลย ์ นักวิชาการศึกษา 
3 นางสาวสุจติรตา   ศรีปากดี เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
4 นายบุญเกื้อ   ครุธคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5 นายนัทพงษ์   ยศไชยวิบูลย์ นักวิชาการพัสดุ 
6 นางสาวจีรวรรณ  วรกาล นักวิชาการศึกษา 
7 นางสาวทัศนยี์  คําปาน นักวิชาการศึกษา 
8 นางสาวรจนา  ผาลลาพัง นักวิชาการศึกษา 
9 นางพรพิมล   ภาคมฤค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
10 นางสาวอรพิน  บุตราช ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
11 นายชีระวิทย ์ อุดมศาส์นติ ลูกจ้างรายวัน 
12 นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ใด ลูกจ้างรายวัน 
13 นายณรงศิล  คําทเนตร ลูกจ้างรายวัน 
14 นายยุทธพงษ์  โถตันคํา ลูกจ้างรายวัน 

 
 
หลักสูตรทีเ่ปิดสอน 

ช่ือสาขาวิชา 
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัต ิ
สกอ. รับทราบ คุรุสภารับรอง ก.ค.ศ. รับรอง 

1. สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554 
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554 
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554 
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554 
6. สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.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. สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 26 ต.ค. 2551 19 ม.ค. 2551 9 พ.ค. 2552 21 ก.พ. 2554 
9. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 

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

10. สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม ่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. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 28 ม.ค. 2554 8 เม.ย. 2554 16 พ.ย. 2555  11 ส.ค. 2554 

กรรมการบริหาร 
ชื่อ – สกุล ตําแหน่งบริหาร 

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.บุญส่ง  วงค์คํา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
อ.วสันต์  ศรีหิรัญ หัวหน้าสํานักงานคณบดี
ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผศ.เบญจวรรณ  รอดแก้ว ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อ.บุญส่ง  วงค์คํา ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมื่น ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 
 
 
จํานวนอาจารย์ประจํา  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

ประเภท อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม 
ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก 

1. ข้าราชการ 3* 4 6 14** - 1 28
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 19 - - - - - 19
3. อาจารย์พิเศษ 6 - - - - - 6

รวม 28 4 6 14 - 1 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   * นับรวมคนที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
        ** นับรวมคนที่ไปช่วยราชการ  จํานวน 1 คน 
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หลักสูต

13. สาขาวิ
(หลักสูตรให

14. สาขาวิ

 

งบประ

1. งบปร
2. งบบํา
3. งบโค
4. โครงก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,908

ตรทีเ่ปิดสอ

ช่ือส

วชาอุตสาหกรรม
หม่ พ.ศ. 2554) 

ชาคหกรรมศาส

ะมาณ  (ปีง

ระมาณแผ่นดิ
ารุงการศึกษา
ครงการจัดกา
การจดัการศึ

,067 บาท (23.76%

งบ

อน (ต่อ) 

สาขาวิชา 

มศิลป์และเทคโน

สตร์ (หลักสูตรให

งบประมาณ

ง
ดิน 
า  (บ.กศ.) 
ารศึกษาเพ่ือป
ศึกษาเพ่ือปวง

%)

6,364 บาท

บประมาณ

นโลย ี

หม่ พ.ศ. 2555)

ณ  พ.ศ.  2

งบประมาณ

ปวงชน  (กศ.
งชนโดยใช้ทรั

รวม

ท (0.08%)

คณะครุศา

 

สภามหาวิท
อนุมั

28 ม.ค. 2

23 ธ.ค. 2

2555) 

ณ

.ป.)
รัพยากรร่วม

าสตร์ (ปีงบ

ทยาลัย
ัต ิ

สกอ

2554 8 เม

2554 12 เม

 (กศ.ปท.)

1,471,75

4,642,

บประมาณ 

 

อ. รับทราบ คุ

ม.ย. 2554 1

ม.ย. 2555 ด

50 บาท (18.33%)

832 บาท (57.83%

 พ.ศ.  25

 

คุรุสภารับรอง 

16 พ.ย. 2555 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการขอรับ

การรับรอง 

จํานวนเ
1,471,7
4,642,8
1,908,0

6,364
8,029,0

)

555)

ง

ง

ง

ง

 

ก.ค.ศ. รับรอง

11 ส.ค. 2554

อยู่ระหวา่ง
ดําเนินการขอรับ

การรับรอง

เงิน
750
832
067
4 
013

งบแผ่นดนิ

งบ บ.กศ.

งบ กศ.ป.

งบ กศ.ป.ท.

ง 
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จํานวนน

ลําดับที่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 
 
 
 
 

พิธีไ

นักศึกษาภา

การศึกษาป
การศึกษาป
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤ
ภาษาอังกฤ
ภาษาไทย  ห
ภาษาไทย  ห
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
วิทยาศาสต
วิทยาศาสต
พลศึกษาแล
พลศึกษาแล
การศึกษาพิ
นวัตกรรมแ
นวัตกรรมแ
ฟิสิกส ์ หมู ่
เคมี  หมู ่ 1 
เกษตรศาสต
เกษตรศาสต
อุตสาหกรร
อุตสาหกรร
คหกรรมศา

ไหว้ครู “ครุศา

าคปกติ   

สาขา

ปฐมวัย  หมู ่ 1 
ปฐมวัย  หมู ่ 2 
ร์  หมู ่ 1 
ร์  หมู ่ 2 
ษ  หมู ่ 1 
ษ  หมู ่ 2 
หมู ่ 1
หมู ่ 2 
า  หมู ่ 1 
า  หมู ่ 2 
ร์  หมู ่ 1 
ร ์ หมู ่ 2 
ละวิทยาศาสตร
ละวิทยาศาสตร
พเิศษ  หมู ่ 1 
และคอมพิวเตอ
และคอมพิวเตอ

 1 

ตร์  หมู ่ 1 
ตร์  หมู ่ 2 
รมศิลป์และเทค
รมศิลป์และเทค
าสตร์

รวมทั้งสิ้น 

จําน

สตร์วันทา บูช

าวิชา 

ร์การกีฬา  หมู
ร์การกีฬา  หมู

อร์ศึกษา  หมู ่ 
อร์ศึกษา  หมู ่ 

คโนโลยี  หมู ่ 1
คโนโลยี  หมู ่ 2

นวนนักศึกษ

ชาพระคุณครู” 

 

มู่  1
มู่  2

1
2

1
2

ษา  คณะค

ณ หอประชุมม

จํานว
2551 255
35 59
41 55
22 65
31
36 52
42 45
37 47

52
32 52

36
30 56
32 44
27 51

18

365 632

ครุศาสตร์  

มหาวิชราลงกร

วนนักศึกษาภ
2 2553 

56
58
79
51
48
44
55
55
59
56
54
54
51
47

53
54

2 874 

(ค.บ.  5  ี

รณ (วันที่ 26 ก

ภาคปกติ 
2554 255
55 58
64  
59 40
56  
59 40
63  
55 51
60  
55 46
60  
54 42
51  
62 54
60  
41 55
56 42
  

46  
49  
52 45
43  
43 35
42  
 33

1,185 54

ปี) 

กรกฎาคม 25

รวม
55 
8 263

218
0 265

138
0 235

194
1 245

167
6 244

152
2 236

181
4 245

107
5 114
2 151

54
46
49

5 97
43

5 78
42

3 33
41 3,597

55)

7  

9



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จํานวนน

ลําดับที่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีซ้อมรับพร

*** หมา

นักศึกษาภา

การศึกษาป
การศึกษาป
การศึกษาป
คณิตศาสต
คณิตศาสต
ภาษาอังกฤ
ภาษาอังกฤ
ภาษาอังกฤ
ภาษาไทย  
ภาษาไทย  
สังคมศึกษา
วิทยาศาสต
พลศึกษาแล
การศึกษาพิ
นวัตกรรมแ

ระราชทานปริญ

ายเหตุ :  ปกีารศึ

าคพิเศษ  (ก

สาขา ิ

ปฐมวัย  หมู ่ 1
ปฐมวัย  หมู ่ 2
ปฐมวัย  หมู ่ 2
ตร์  หมู ่ 1 
ตร์  หมู ่ 2 
ฤษ  หมู ่ 1 
ฤษ  หมู ่ 2 
ฤษ  หมู ่ 1  (ค.
หมู ่ 1 
หมู ่ 2 
า  หมู ่ 1 
ตร์  หมู ่ 1 
ละวิทยาศาสต
พเิศษ  หมู ่ 1 
และคอมพิวเตอ
รวมทั้งสิ้น 

ญญาบัตรผูส้ําเ

ศึกษา 2555  ไม่ไ

กศ.ป.) 

วชิา 

 
2 
2  (ค.บ. 2 ปี)

.บ. 2 ปี) 

ตร์การกีฬา  หมู

อร์ศึกษา  หมู ่ 

เร็จการศึกษาป

ได้มีการเปดิรับส

2

มู่  1

1

ประจําป ี2554

สมัครนักศึกษาภา

จํานวนน
2551 2552
37 29

7
1

15

2
14
11
10

37 89

4 ณ หอประชมุ

าคพิเศษ (กศ.ป.)

นักศึกษาภาค
2 2553

42
22

35
21

46

23
11
17

36
253

มมหาวิชราลงก

ค  กศ.ป. 
2554 255
49   
45   
    

38   
37   
32   
    
    

39   
42   
34   
45   
32   
19   
42   
454 0 

กรณ (วันที่ 8 เ

รวม 
55 

157
74
1

38
37
82
21
2
99
53
67
56
49
19
78
833

มษายน 2555)
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รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และจัดให้นักศึกษาได้มี 
     การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ  โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

 
คณะครุศาสตร์เล็งเห็นความสําคัญของการสนับสนุนให้นักศึกษาได้สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อให้บัณฑิต 

มีความรู้จากประสบการณ์ตรง ผนวกกับความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษานําความรู้และประสบการณ์
ท่ีได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและจัดให้นักศึกษาได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาทิ โครงการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพครู และโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านสังคมศาสตร ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555   
ตามพันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และเป้าประสงค์ 

โครงการผลติสื่อการเรียนรูสู้่โรงเรียน สาขาวิชาคณติศาสตร์
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2555) 

โครงการสัมมนานกัศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2555) 

พันธกิจที่  1  ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ท้องถิน่ 

เป้าประสงค์  :  บัณฑิตเป็นคนดี  มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมและประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 
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รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
 
โดยเฉพา
โดยในปีง
โครงการ
การเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงก
ก

ค
คุณธรรม
วิชาชีพครู
ผู้เป็นอนา
ท่ีมุ่งเน้นก
ในปีงบปร
จริยธรรม
จริยธรรม
คุณธรรม 
 

กลยุ

กลยุ

     
     

คณะครุศาสต
ะอย่างยิ่งในจัง
บประมาณ พ.
รพัฒนาครูและ
รู้กลุ่มสนุก 

     
 

ารพัฒนาครูและ
การเรียนรูใ้นกลุม่

คณะครุศาสต
มจริยธรรมให้
รูเป็นวิชาชีพท่ี
าคตของชาติ ดั
การเสริมสร้าง
ระมาณ พ.ศ. 2
นักศึกษาคณะ
สําหรับนักศึกษ
 จริยธรรมกา

ทธ์ที่ 2 

ทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมกา
การแลกเป

ตร์มุ่งเน้นการ
งหวัดกลุ่มสนุก
.ศ. 2555 คณ
ะบุคลากรทาง

 เสริมสร้าง

ะบุคลากรทางการ
มสนุก (วันที่ 2 กร

ตร์ให้ความสํา
กับนักศึกษาเ

ท่ีต้องเป็นแบบ
ดังนั้น จึงได้กํา
งคุณธรรม  จริ
2555 อาทิ โค
ะครุศาสตร์  โค
ษาวิชาชีพครู แ
รเป็นครูภาษาไ

ารพัฒนาวิ
ลี่ยนเรียนรู้

รพัฒนาวิชาชีพ
ก  ซึ่งประกอบ
ณะครุศาสตร์ได้
งการศึกษาเพ่ื

คุณธรรม  จ

รศึกษาเพื่อการป
รกฎาคม 2555)

าคัญกับการเส
เป็นอย่างยิ่ง เ
อย่างที่ดีให้กับ
หนดกิจกรรม/
ริยธรรมให้กับ
ครงการพัฒนา
ครงการพัฒนา
และโครงการเส
ไทย 

วิชาชีพครูก

พครูให้มีความ
ด้วย 4 จังหวัด
ด้จัดโครงการพั
อการปฏิรูปก

จริยธรรมให้

ปฏิรูป

สริมสร้าง
เนื่องจาก
บเยาวชน 
/โครงการ
นักศึกษา

าคุณธรรม  
าคุณธรรม
สริมสร้าง

กลุ่มสนุกมี

มเข้มแข็ง  แล
ด ได้แก่ สกลน
พัฒนาวิชาชีพค
ารเรียนรู้ในกล

ห้กับนักศึกษ

โครงการพั
(วั

โครงการพัฒนา

มีความเข้ม

ละมีเครือข่าย
คร นครพนม ม
รูกลุ่มสนุก จํา
ลุ่มสนุก  และโ

ษาครู 

พัฒนาการจัดการ
วันที่ 4 กรกฎาคม

คณุธรรมจริยธรร
(วันที่ 27  มิถุน

แข็ง  มีเค

ยการแลกเปลี่
มุกดาหาร และ
านวน 2 โครงก
โครงการพัฒน

รเรยีนรูก้ลุ่มสนุก 
ม 2555) 

รมสําหรับนักศึก
นายน 2555) 

ครือข่าย 

ยนเรียนรู้ 
ะกาฬสินธุ ์
การ ได้แก่ 
นาการจัด 

ษาวชิาชีพครู 

ตารางที
กลยุท

1. ส่งเสริมการผ
ทางการศึกษาแล
นักศึกษาได้มีการ
ประสบการณ์วิช
 โดยร่วมมือกับภ
และเอกชน 

2. ส่งเสริมการพั
วชิาชีพครูให้กลุม่
มีความเข้มแข็ง  
มีเครือข่ายการแ
เรียนรู้ 

3. เสริมสร้างคุณ
จริยธรรมให้กับ 
นักศึกษาครู 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ

ที่ 1 กิจกรรม/
ธ ์ โ

ลิตบัณฑิต
ละจัดให้
รฝึก
ชาชีพ  
ภาครัฐ 

1. โค
ในสถ
2. โค
คร ู
3. โค
การเ
สังคม

พัฒนา
มสนุก 
 

แลกเปลี่ยน

1. โค
บุคล
การป
ในกล
2. โค
การจ

ณธรรม  1. โค
จริยธ
คณะ
2. โค
จริยธ
วชิาชี
3. โค
คุณธ
ครูภา

รวมทั้งสิ้น

โครงการสัมมนาน

/ โครงการคณ
โครงการ/ กิจกรรม

ครงการปฏบัิติการสอ
ถานศึกษา 
ครงการปฏิบัติงานวิช

ครงการจัดกิจกรรม 
เรียนการสอนด้าน
มศาสตร ์
ครงการพัฒนาครแูล
ากรทางการศึกษาเพื
ปฏิรูปการเรียนรู้ 
ลุ่มสนุก 
ครงการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้กลุ่มสน
ครงการพัฒนาคุณธร
ธรรมนักศึกษา 
ะครุศาสตร ์
ครงการพัฒนาคณุธร
ธรรมสําหรับนักศกึษ
ชีพครู 
ครงการเสริมสร้าง
ธรรม  จริยธรรมการ
าษาไทย 

 

นกัศึกษาระหว่าง

ณะครุศาสต
ม 

งบ
งบแผ่นดิ

อน -

ชาชีพ -

-

ะ
พ่ือ

150,000

นุก 
588,60

รรม  60,000

รรม  
ษา

54,000

รเป็น
-

852,60

งฝึกปฏิบัติการสอ

ร์ตามประเด็
บประมาณ
ดิน งบรายได้

402,470

158,800

36,400

0 -

0 -

0 -

0 -

2,226

0 599,896

อนในสถานศึกษา

นยุทธศาสตร
ดัชนี

ตัวชี้วัด/ตัวบ่ง
ร้อยละของความ
พึงพอใจ 
ร้อยละของความ
พึงพอใจ 
ร้อยละของความ
พึงพอใจ 

ร้อยละของจํานว
ผู้เข้าร่วมโครงกา

ร้อยละของจํานว
ผู้เข้าร่วมโครงกา
ร้อยละของจํานว
นักศึกษาทีเ่ข้าร่ว
โครงการ 
ร้อยละของจํานว
ผู้เข้าร่วมโครงกา

ร้อยละของจํานว
ผู้เข้าร่วมโครงกา

 

า ประจาํภาคเรีย

ร์ที่ 1  
นีวัดความสําเร็จ 
ชี้ แผน
ม 80%

ม 80%

ม 80%

วน
าร 

100%

วน
าร 

100%

วน
วม

100%

วน
าร 

100%

วน
าร 

100%

 

นที่ 1/ 2555  (วัน

ผู้รับ
ผล 

100% อ.ลดา
มะลิไท

100% อ.นพรั
แกสม

100% อ.นพรั
แกสม

100% ผศ.ดร
เพ็งสวั

100% ผศ.ดร
เพ็งสวั

100% อ.สุพัต
ปสังคโ

100% อ.สุพัต
ปสังคโ

100% อ.สถิต
ภาคม

 

นที่ 27 กรกฎาคม

บผิดชอบ ระ

าวัลย์  
ทย 

ต.ค. 
ก.ย. 

รักษ์  
าน 

ต.ค. 
ก.ย. 

รักษ์  
าน 

ต.ค. 
ก.ย. 

ร.วาโร  
วัสด์ิ 

ก.ค. 

ร.วาโร
วัสด์ิ 

ก.ค. 
2555

ตรา  
โท 

27  มิ

ตรา
โท 

3  ก.

ตย์ 
ฤค 

19  ก

 

ม 2555)

ะยะเวลา 

 2554 –
 2555 
 2554 –
 2555 
 2554 –
 2555 

 2555

– ส.ค.  
5 
มิ.ย. 2555

.ค.  2555

ก.ค. 2555
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ตารางที
กลยุท

1. ส่งเสริมการผ
ทางการศึกษาแล
นักศึกษาได้มีการ
ประสบการณ์วิช
 โดยร่วมมือกับภ
และเอกชน 

2. ส่งเสริมการพั
วชิาชีพครูให้กลุ่ม
มีความเข้มแข็ง  
มีเครือข่ายการแ
เรียนรู้ 

3. เสริมสร้างคณุ
จริยธรรมให้กับ 
นักศึกษาครู 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ

ที่ 1 กิจกรรม/
ธ ์ โ

ลิตบัณฑิต
ละจัดให้
รฝึก
ชาชีพ  
ภาครัฐ 

1. โค
ในสถ
2. โค
คร ู
3. โค
การเ
สังคม

พัฒนา
มสนุก 
 

แลกเปลี่ยน

1. โค
บุคล
การป
ในกล
2. โค
การจ

ณธรรม  1. โค
จริยธ
คณะ
2. โค
จริยธ
วชิาชี
3. โค
คุณธ
ครูภา

รวมทั้งสิ้น

โครงการสัมมนาน

/ โครงการคณ
โครงการ/ กิจกรรม

ครงการปฏบัิติการสอ
ถานศึกษา 
ครงการปฏิบัติงานวิช

ครงการจัดกิจกรรม 
เรียนการสอนด้าน
มศาสตร ์
ครงการพัฒนาครแูล
ากรทางการศึกษาเพื
ปฏิรูปการเรียนรู้ 
ลุ่มสนุก 
ครงการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้กลุ่มสน
ครงการพัฒนาคุณธร
ธรรมนักศึกษา 
ะครุศาสตร ์
ครงการพัฒนาคณุธร
ธรรมสําหรับนักศกึษ
ชีพครู 
ครงการเสริมสร้าง
ธรรม  จริยธรรมการ
าษาไทย 

 

นกัศึกษาระหว่าง

ณะครุศาสต
ม 

งบ
งบแผ่นดิ

อน -

ชาชีพ -

-

ะ
พ่ือ

150,000

นุก 
588,60

รรม  60,000

รรม  
ษา

54,000

รเป็น
-

852,60

งฝึกปฏิบัติการสอ

ร์ตามประเด็
บประมาณ
ดิน งบรายได้

402,470

158,800

36,400

0 -

0 -

0 -

0 -

2,226

0 599,896

อนในสถานศึกษา

นยุทธศาสตร
ดัชนี

ตัวชี้วัด/ตัวบ่ง
ร้อยละของความ
พึงพอใจ 
ร้อยละของความ
พึงพอใจ 
ร้อยละของความ
พึงพอใจ 

ร้อยละของจํานว
ผู้เข้าร่วมโครงกา

ร้อยละของจํานว
ผู้เข้าร่วมโครงกา
ร้อยละของจํานว
นักศึกษาทีเ่ข้าร่ว
โครงการ 
ร้อยละของจํานว
ผู้เข้าร่วมโครงกา

ร้อยละของจํานว
ผู้เข้าร่วมโครงกา

 

า ประจาํภาคเรีย

ร์ที่ 1  
นีวัดความสําเร็จ 
ชี้ แผน
ม 80%

ม 80%

ม 80%

วน
าร 

100%

วน
าร 

100%

วน
วม

100%

วน
าร 

100%

วน
าร 

100%

 

นที่ 1/ 2555  (วัน

ผู้รับ
ผล 

100% อ.ลดา
มะลิไท

100% อ.นพรั
แกสม

100% อ.นพรั
แกสม

100% ผศ.ดร
เพ็งสวั

100% ผศ.ดร
เพ็งสวั

100% อ.สุพัต
ปสังคโ

100% อ.สุพัต
ปสังคโ

100% อ.สถิต
ภาคม

 

นที่ 27 กรกฎาคม

บผิดชอบ ระ

าวัลย์  
ทย 

ต.ค. 
ก.ย. 

รักษ์  
าน 

ต.ค. 
ก.ย. 

รักษ์  
าน 

ต.ค. 
ก.ย. 

ร.วาโร  
วัสด์ิ 

ก.ค. 

ร.วาโร
วัสด์ิ 

ก.ค. 
2555

ตรา  
โท 

27  มิ

ตรา
โท 

3  ก.

ตย์ 
ฤค 

19  ก

 

ม 2555)

ะยะเวลา 

 2554 –
 2555 
 2554 –
 2555 
 2554 –
 2555 

 2555

– ส.ค.  
5 
มิ.ย. 2555

.ค.  2555

ก.ค. 2555
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      การผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      อุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

      พัฒนาหลักสตูรทกุระดับที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาศกัยภาพครูการศึกษาพิเศษสู่ความเปน็มืออาชีพ
(วันที่ 6 กรกฎาคม 2555) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  การผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพและศักยภาพ 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพ และศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น
และกลุ่มประเทศอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 1 

คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และ
มีศักยภาพด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อให้สามารถเข้าสู่
ตลาดอาเซียนได้ อาทิ  โครงการพัฒนาศักยภาพครู
การศึกษาพิเศษสู่ความเป็นมืออาชีพ  โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํ้านักศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 2 

ประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วันที่ 2 มิถุนายน 2555) 

คณะครุศาสตร์เล็งเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่หลากหลาย
ตามคว ามต้ อ ง ก า ร ขอ ง ท้ อ งถิ่ น  แล ะมี
ความทันสมัยอยู่เสมอ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร
ค รุ ศ าสต ร บัณฑิ ต  ใ น ส า ข า วิ ช า ต่ า ง  ๆ 
จํานวน  9 สาขาวิชา  ได้แก่  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ศึ ก ษ า

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เป็นหลักสูตรท่ีตรงตามความต้องการของท้องถิ่น  มีความทันสมัย
ทางวิชาการ เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของท้องถิ่น และก้าวทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง 
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     สร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียน 
          การสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

การ จัดการ ศึกษา ที่ ดี เ น้นผู้ เ รี ยน เ ป็นสํ าคัญ  มีความหลากหลาย  
สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 
 คณะครุศาสตร์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เ รี ยน เ ป็นสํ า คัญเ ช่ือมโยงการจัดการ เ รียน รู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ย่ังยืน 
มีองค์ความรู้ ท่ีหลากหลาย และทันสมัย ให้นักศึกษา 
ได้ออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนการสัมมนา
เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ 
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพครู วิทยาการ และเทคโนโลยี 

อีกด้วย กิจกรรม/ โครงการท่ีคณะครุศาสตร์ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีดี เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
มีความหลากหลายสามารถเช่ือมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เ ร่ือง 
การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  เพื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการสัมมนาพลศึกษา 
และโครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนในห้องเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา 
 
 
 
 

คณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ
ในการสนั บส นุนท รัพยากร เ พ่ื อการ จัดการ เ รี ยน
การสอนภายในคณะ  ทั้งในรูปแบบการจัดสรร จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หนังสือ ตํารา  และหนังสืออ่านนอกเวลา  
ห รือกา รป รับป รุ งห้ อ งสมุ ด ใ ห้ มี ค ว าม เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ดําเนิน

โครงการเพื่อสร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
หลายโครงการ อาทิ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาด้านสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และโครงการพัฒนาห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 

ห้องสมุดคณะครุศาสตร ์

กลยุทธ์ที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 4 

อมรมการสร้างสื่อ e-Book บน Tablet  (วันที่ 2 ก.ค. 2555)

15



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

      การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ 
 

 คณะครุศาสตร์ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร เนื่องจาก 
เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญในการผลิต พัฒนานักศึกษา และการดําเนินงานต่าง ๆ ของคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของพันธกิจท่ีกําหนดไว้ โดยการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ 
ท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อาทิ โครงการประชุมเปิดภาคเรียนและเสวนาทิศทางพัฒนาคณะครุศาสตร์ และ
โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 
 

      มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ 
      การอุดมศึกษาทุกหลักสูตร 
 

 คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ทุกหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 จากหลักสูตรเดิมเมื่อครบกําหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2555 
คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาปฐมวัย พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา สังคมศึกษา 
และการศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเปิดภาคเรียนและเสวนาทิศทางการพัฒนา
คณะครุศาสตร ์(วันที่ 18 กรกฎาคม 2555) 

โครงการพัฒนาตาํราและคลินิกวิชาการ  
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2555) 

วิพากษห์ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วันที่ 2 กรกฎาคม 2555)

กลยุทธ์ที่ 5 

กลยุทธ์ที่ 6 

ตารางที่ 2 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
1. การผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพและศักยภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูการศึกษา
พิเศษสู่ความเป็น 
มืออาชีพ 

38,325 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

20  คน 20  คน อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

5-7  ก.ค. 
2555 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
สาขาวชิาหลักสูตรและ
การสอน 

104,712 - ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 100% ผศ.ดร.ถาดทอง
ปานศุภวัชร 

ต.ค. 2554-
ส.ค.  2555 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูน้ํานักศึกษา 

- 79,490 ร้อยละของจํานวน
ผูน้ํานักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

100% 100% อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

1-3 ก.พ. 
2555 

2. พัฒนาหลักสูตร 
ทุกระดับที่หลากหลาย
ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร 

- 70,000 จํานวนหลักสูตร
ที่ได้รับ 
การปรับปรุง 

9  
หลักสูตร 

9  
หลักสูตร 

ผศ.ดร.วาโร
เพ็งสวัสด์ิ 

ต.ค. 2554 –
ก.ย.2555 

3. สร้างเสริม 
ความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรสําหรับ 
การจัดการเรียน 
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1. โครงการปรับปรุง
ห้องสมุด 
คณะครุศาสตร ์

50,000 - ร้อยละของผู้เข้าใช้
บริการห้องสมุด 

100% 100% อ.ชานนท์   
ไชยทองดี 

พ.ย. 2554 –
ม.ีค.2555 

2. โครงการจัดซือ้
อุปกรณ์เพื่อการศกึษา
ด้านสาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร ์
การกีฬา 

42,495 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

500  คน 500  คน อ.อริญชย ์ 
พรหมเทพ 

27  พ.ย. 
2554 

3. โครงการบริหาร
จัดการเรียน 
การสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ 

56,400 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

99  คน 99  คน อ.วัชราภรณ ์ 
เขาเขจร 

24  ก.ค. 
2555 

4. โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
นักศึกษาครุศาสตร์  
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์และเทคโนโลยี 

- 3,780 ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจ 

80% 95% อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

10  ส.ค. 
2555 

5. โครงการสร้างส่ือ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

31,000 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

100  คน 100  คน อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

2-3 ก.ค. 
2555 

6. โครงการพัฒนาสื่อ
และกิจกรรมการเรียน
การสอนสาระสังคม
ศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 

20,000 - ร้อยละของ
นักศึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจ 

80% 100% อ.ลดาวัลย์  
มะลิไทย 

18-25  ม.ค.  
2555 

7. โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนสําหรับครู
ฟิสิกส์ 

- 2,295 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

51  คน 51  คน ผศ.ดร.ถาดทอง  
ปานศุภวัชร 

ก.ค.  2555
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รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตารางที่ 2 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
1. การผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพและศักยภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูการศึกษา
พิเศษสู่ความเป็น 
มืออาชีพ 

38,325 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

20  คน 20  คน อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

5-7  ก.ค. 
2555 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
สาขาวชิาหลักสูตรและ
การสอน 

104,712 - ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 100% ผศ.ดร.ถาดทอง
ปานศุภวัชร 

ต.ค. 2554-
ส.ค.  2555 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูน้ํานักศึกษา 

- 79,490 ร้อยละของจํานวน
ผูน้ํานักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

100% 100% อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

1-3 ก.พ. 
2555 

2. พัฒนาหลักสูตร 
ทุกระดับที่หลากหลาย
ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร 

- 70,000 จํานวนหลักสูตร
ที่ได้รับ 
การปรับปรุง 

9  
หลักสูตร 

9  
หลักสูตร 

ผศ.ดร.วาโร
เพ็งสวัสด์ิ 

ต.ค. 2554 –
ก.ย.2555 

3. สร้างเสริม 
ความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรสําหรับ 
การจัดการเรียน 
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1. โครงการปรับปรุง
ห้องสมุด 
คณะครุศาสตร ์

50,000 - ร้อยละของผู้เข้าใช้
บริการหอ้งสมุด 

100% 100% อ.ชานนท์   
ไชยทองดี 

พ.ย. 2554 –
ม.ีค.2555 

2. โครงการจัดซือ้
อุปกรณ์เพื่อการศกึษา
ด้านสาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร ์
การกีฬา 

42,495 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

500  คน 500  คน อ.อริญชย ์ 
พรหมเทพ 

27  พ.ย. 
2554 

3. โครงการบริหาร
จัดการเรียน 
การสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ 

56,400 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

99  คน 99  คน อ.วัชราภรณ ์ 
เขาเขจร 

24  ก.ค. 
2555 

4. โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
นักศึกษาครุศาสตร์  
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์และเทคโนโลยี 

- 3,780 ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจ 

80% 95% อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

10  ส.ค. 
2555 

5. โครงการสร้างส่ือ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

31,000 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

100  คน 100  คน อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

2-3 ก.ค. 
2555 

6. โครงการพัฒนาสื่อ
และกิจกรรมการเรียน
การสอนสาระสังคม
ศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 

20,000 - ร้อยละของ
นักศึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจ 

80% 100% อ.ลดาวัลย์  
มะลิไทย 

18-25  ม.ค.  
2555 

7. โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนสําหรับครู
ฟิสิกส์ 

- 2,295 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

51  คน 51  คน ผศ.ดร.ถาดทอง  
ปานศุภวัชร 

ก.ค.  2555

17



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 

8. โครงการผลิต 
ส่ือการสอนสําหรับ 
ครูเคม ี

- 2,340 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

52  คน 52  คน ผศ.ดร.ถาดทอง  
ปานศุภวัชร 

ก.ค.  2555

9. โครงการจัดทําคูมื่อ
การเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

- 1,932 ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.สุดประไทย  
บุพศิร ิ

15  ส.ค.  
2555 

10. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดคณะครุศาสตร ์

100,000 - ร้อยละของหนังสือ
รับรองการศึกษา
ค้นคว้า 

100% 100% อ.ชานนท์   
ไชยทองดี 

2-30  ม.ิย.  
2555 

11. โครงการพัฒนาสื่อ
และกิจกรรมการเรียน
การสอนสังคมศึกษา 

- 2,268 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ 

100% 100% อ.ลดาวัลย์  
มะลิไทย 

30  ก.ค. 
2555 

4. การจัดการศึกษาที่ดี
เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 
มีความหลากหลาย
สามารถเชื่อมโยงกับ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

1. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  เร่ืองการ
ใช้โปรแกรม   
The Geometer’s 
Sketchped  เพ่ือ
ประกอบการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ 

21,960 15,840 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 92.40% อ.ผกาพรรณ  
วะนานาม 

9-10  ส.ค.  
2555 

2. โครงการอบรม
โปรแกรม  ThaiLaTex  
version  2010  สําหรับ
พิมพ์จัดเรียงสูตร
คณิตศาสตร ์

21,960 - ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.สุดประไทย  
บุพศิร ิ

16-17  ก.ค.  
2555 

3. โครงการส่งเสริม
ความรู้ทางการศึกษาครู
ภาษาไทย 

77,700 - ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.สถิตย์   
ภาคมฤค 

29  ก.ค.  
2555 

4. โครงการสัมมนา
ปฏิบัติการสอนใน
ห้องเรียนนักศึกษา
หลักสูตรวิชาสังคม
ศึกษาร่วมกับบคุลากร
ทางการศึกษา 

20,000 - ร้อยละของการนํา
ความรู้ไปใช้ 

80% 100% อ.เพ็ญพรรษา  
ปกาสิทธิ ์

ก.ค.  2555

5. โครงการพัฒนา
ความเปน็ครนูักศึกษา
ครุศาสตร์  สาขา
อุตสาหกรรมศิลป์ 
และเทคโนโลยี 

22,050 - ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 100% อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

ส.ค.  2555

6. โครงการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
สําหรับนักศึกษาชัน้ 
ปีที่  3 

- 14,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

631  คน 672  คน อ.ลดาวัลย์ 
มะลิไทย 

11  พ.ค.
2555 

7. โครงการส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาสําหรับ
นักศึกษาป ี 4 

- 14,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

200  คน 281  คน นายกฤษณะ  
กีวิไลย์ 

ก.ค.  2555

8. โครงการปฏิบตัิการ
พัฒนาการเรียน 
การสอนในระดับปฐมวัย 

- 27,240 ร้อยละของ
นักศึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจ 

80% 92% อ.บุญส่ง วงค์คํา ส.ค.  2555

ตารางที่ 2 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 

 
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
 9. โครงการแต่งเติม

เสริมปัญญาพัฒนาครู
การศึกษาพิเศษ 

- 6,570 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

70  คน 70  คน อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

24  ส.ค. 
2555 

10. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
หลักสูตรวิชาภาษาไทย 

- 16,650 ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจ 

100% 100% อ.ชานนท์  
ไชยทองดี 

1  ก.พ.  
2555 

 11. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การเขียน
แผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- 18,675 ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 100% อ.พรพิมล  
ศิวินา 

26 ส.ค. 
2555 

 12. โครงการสัมมนา
ปฏิบัติการสอนใน
ห้องเรียนนักศึกษา
หลักสูตรวิชาสังคม
ศึกษา 

- 16,425 ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 100% อ.เพ็ญพรรษา  
ปกาสิทธิ ์

26  ส.ค.  
2555 

 13. โครงการแต่งเติม
เสริมปัญญาพัฒนาครู
การศึกษาพิเศษ 

- 2,610 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

52  คน 52  คน อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

ม.ีค.  2555

 14. โครงการเรียนรู้ 
เกมคณิตศาสตร ์

- 5,310 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

60  คน 60  คน อ.สุดประไทย  
บุพศิร ิ

14  ส.ค. 
2555 

 15. โครงการสัมมนา 
พลศึกษา 

- 5,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

50  คน 50  คน อ.อภิวัฒน ์ 
ปานทอง 

28 ส.ค. 
2555 

 16. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ การเขยีน
แผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- 5,130 ร้อยละของความ
พึงพอใจ 

80%  90% อ.พรพิมล ศิวินา พ.ย.-ธ.ค.  
2554 

 17. โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ 

54,100 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

99  คน 99  คน อ.วัชราภรณ ์ 
เขาเขจร 

27-28  ก.ค.  
2555 

5. การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรให้มี
คุณภาพ 

1. โครงการพัฒนา
บุคลากร 

- 160,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

30  คน 30  คน ผศ.ดร.วาโร  
เพ็งสวัสด์ิ 

4-7  ม.ีค.  
2555 

2. โครงการประชุมเปดิ
ภาคเรียนและเสวนาทศิ
ทางการพัฒนา 
คณะครุศาสตร ์

- 18,020 ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% น.ส.สุจิตรตา  
ศรีปากดี 

19  ก.ค. 
2555 

6. มีหลักสูตรที่เปน็ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุกหลักสูตร 

1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร 

- 70,000 จํานวนหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุง 

9  
หลักสูตร 

9  
หลักสูตร 

ผศ.ดร.วาโร
เพ็งสวัสด์ิ 

ต.ค. 2554 –
ก.ย.2555 

รวมทั้งสิ้น 660,702 661,500      

 

ตารางที่ 2 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
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กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 

 9. โครงการแต่งเติม
เสริมปัญญาพัฒนาครู
การศึกษาพิเศษ 

- 6,570 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

70  คน 70  คน อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

24  ส.ค. 
2555 

10. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
หลักสูตรวิชาภาษาไทย 

- 16,650 ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจ 

100% 100% อ.ชานนท์  
ไชยทองดี 

1  ก.พ.  
2555 

 11. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การเขียน
แผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- 18,675 ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 100% อ.พรพิมล  
ศิวินา 

26 ส.ค. 
2555 

 12. โครงการสัมมนา
ปฏิบัติการสอนใน
ห้องเรียนนักศึกษา
หลักสูตรวิชาสังคม
ศึกษา 

- 16,425 ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 100% อ.เพ็ญพรรษา  
ปกาสิทธิ ์

26  ส.ค.  
2555 

 13. โครงการแต่งเติม
เสริมปัญญาพัฒนาครู
การศึกษาพิเศษ 

- 2,610 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

52  คน 52  คน อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

ม.ีค.  2555

 14. โครงการเรียนรู้ 
เกมคณิตศาสตร ์

- 5,310 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

60  คน 60  คน อ.สุดประไทย  
บุพศิร ิ

14  ส.ค. 
2555 

 15. โครงการสัมมนา 
พลศึกษา 

- 5,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

50  คน 50  คน อ.อภิวัฒน ์ 
ปานทอง 

28 ส.ค. 
2555 

 16. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ การเขยีน
แผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- 5,130 ร้อยละของความ
พงึพอใจ 

80%  90% อ.พรพิมล ศิวินา พ.ย.-ธ.ค.  
2554 

 17. โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ 

54,100 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

99  คน 99  คน อ.วัชราภรณ ์ 
เขาเขจร 

27-28  ก.ค.  
2555 

5. การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรให้มี
คุณภาพ 

1. โครงการพัฒนา
บุคลากร 

- 160,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

30  คน 30  คน ผศ.ดร.วาโร  
เพ็งสวัสด์ิ 

4-7  ม.ีค.  
2555 

2. โครงการประชุมเปดิ
ภาคเรียนและเสวนาทศิ
ทางการพัฒนา 
คณะครุศาสตร ์

- 18,020 ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% น.ส.สุจิตรตา  
ศรีปากดี 

19  ก.ค. 
2555 

6. มีหลักสูตรที่เปน็ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุกหลักสูตร 

1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร 

- 70,000 จํานวนหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุง 

9  
หลักสูตร 

9  
หลักสูตร 

ผศ.ดร.วาโร
เพ็งสวัสด์ิ 

ต.ค. 2554 –
ก.ย.2555 

รวมทั้งสิ้น 660,702 661,500      

 

ตารางที่ 2 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
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แก่นักศึก
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แก่นักศึก
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ตลอดจน
ของคณา
 
 
 
 
 
 

กลยุ

กลยุ

เว็

เป้าป
สังคม

     

คณะครุศาสต
ษา เพื่อให้นักศึ
าจารย์ที่ปรึกษ
ษา เช่น โครงก

     

คณะครุศาสต
รพัฒนาเว็บไซ
ดานข่าวเพ่ือให้
นผลิตสื่อสิ่งพิม
จารย์อีกด้วย อ

โครง

ทธ์ที่ 1 

ทธ์ที่ 2 

ว็บไซต์คณะครุศา

ประสงค์  :  นัก
มท่ีด ี (จิตสาธา

การจัดบริก

ตร์ตระหนักถึงค
ศึกษาสามารถ
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ารณะ) 

การให้คําปรึ

ความสําคัญขอ
ถใช้ความรู้ในกา
แนะนําแก่นักศึ
ังคมอย่างมีคว

ด้านข้อมูลข

อมูลข่าวสารท่ีเ
าสตร์  ปรับปร
ศิษย์เก่าสามา
าสัมพันธ์กิจกร
ประจําปีคณะค

คมอย่างมีความส

snru.ac.th

นยุทธศาสต
ักษณะที่พึงปร

กษาทางวิชา

องการจัดบริก
ารประกอบอา
ศึกษาในด้าน
ามสุขสําหรับนั

ข่าวสารที่เป็

เป็นประโยชน์แ
รุง เพิ่มเติมข้อ
รถแลกเปลี่ยน
รรม การดําเนิ
รุศาสตร์ และจ

สุขสําหรับนักศึกษ

รายงานป

ตร์ที่  3  :  
ะสงค์ด้านคุณธ

าการและแน

การให้คําปรึกษ
าชีพ และดํารงชี
ต่าง ๆ และจั
นักศึกษาชั้นปีที

นประโยชน์

แก่นักศึกษาแล
อมูลข่าวสารใ
นข้อมูล และปร
นินงานของคณ
จดหมายข่าวพ

ษาชั้นปีท่ี  2  (วั

ประจําปี

การพัฒนา
ธรรม  จริยธร

นะแนวการใ

ษาทางวิชาการ
ชีวิตในสังคมได
จัดโครงการเพื
ท่ี 2 

์ต่อนักศึกษา

ละศิษย์เก่าอย่า
ให้เป็นปัจจุบัน
ระสบการณ์ระ
ณะครุศาสตร์ แ
พวงแสด 

วันที่ 14 สิงหาคม 

จดหมา

านักศึกษา 
รม  วุฒิภาวะท

ใช้ชีวิตแก่นัก

รและแนะแนวก
ด้อย่างมีความ
พื่อแนะแนวก

าและศิษย์เก

างต่อเน่ืองและ
น  นอกจากนี้ย
ะหว่างกันได้สะ
และผลงานทา

2555) 

ายข่าวพวงแสด 

ทางอารมณ์  แ

ักศึกษา 

การใช้ชีวิต
สุข  โดยมี
ารใช้ชีวิต 

ก่า 

ะสม่ําเสมอ 
ยังจัดให้มี 
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20



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
      การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
       บนพื้นฐานกระบวนการวิจัยและการเรียนการสอน 

 

 คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบนพื้นฐาน
กระบวนการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า  หาความรู้ สืบค้นข้อมูล และลงมือปฏิบัต ิ
เพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  เพื่อสร้างกระบวนการ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบของนักศึกษา  เช่น โครงการค่ายภาษาอังกฤษ และโครงการเพชรภาษา 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีส่ําหรับนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ชั้นปีที่ 3 (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555) 

 คณะครุศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
มีความรู้ และมีโอกาสสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโดย
การจัดโครงการ /  กิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพได้ อาทิ โครงการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา โครงการ
ศึ กษาดู ง านนอกสถาน ที่ สํ า ห รับนั กศึ กษาหลั กสู ต ร
ภาษาอังกฤษ ปี 3 และโครงการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ-ชลบุรี  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  (วันที่ 20 กรกฎาคม 2555)

กลยุทธ์ที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 4 
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      สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
      ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

 
 คณะครุศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
รักษาความเป็นไทย และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อสนองตอบนโยบาย 3 ดี (3D) ของรัฐบาล และเพื่อผลิตบัณฑิต
ท่ีมีศักยภาพและคุณภาพสู่สังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริม 
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา อาทิ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

       สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมส่งเสริม 
       การพฒันาท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม 

 
 คณะครุศาสตร์ เล็งเห็นความสําคัญของการสนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมส่งเสริม 
การพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่นักศึกษา เนื่องจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
สามารถสร้างเสริมทักษะ และประสบการณ์ทั้งทางด้านความรู้  และทักษะต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เพื่อผลิต
บัณฑิตคณะครุศาสตร์ท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ดําเนินงานสนับสนุน 
การทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
อาทิ โครงการมดไต่ขอนพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชน และโครงการค่ายอาสา 
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ (วันที่ 11 มกราคม 2555) โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
(วันที่ 8 กุมภาพันธ ์2555)  

โครงการมดไต่ขอนพัฒนาท้องถิ่น  
(วันที่ 21 มกราคม 2555) 

โครงการค่ายวทิยาศาสตรส์ัมพันธ์  
ณ โรงเรยีนกุดบากพัฒนาศกึษา (วนัท่ี 21 มกราคม 2555 ) 

กลยุทธ์ที่ 5 

กลยุทธ์ที่ 6 

ที่มีศักยภาพและคุณภาพสู ่สังคม	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555		คณะครุศาสตร ์สนับสนุนและส่งเสริม
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        การพัฒนาประสบการณ์ด้านกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
 
 คณะครุศาสตร์ ดําเนินการด้านการพัฒนาประสบการณ์ด้านกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
อย่างต่อเน่ือง เนื่องจากการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ร่วมกัน 
ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถ 
นําความรู้จากประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการ 
ด้านการพัฒนาประสบการณ์ด้านกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการ
สัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โครงการปฐมวัยสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
การศกึษา  โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์เด็กเล็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การพฒันาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี 
 
 คณะครุศาสตร์ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าท่ีดี เนื่องจากคณะครุศาสตร์
เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาออกสู่สังคม  และศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา
สามารถเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์ปัจจุบันได ้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์กําหนดโครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า อาทิ โครงการ 
ครุศาสตร์วิชาการวิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการปฐมวัยสมัพันธ์ และประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ครั้งที่ 16  (วนัท่ี 20 มกราคม 2555 ) 

โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลีย้งโรงเรียน 
ฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู (วนัท่ี 9 มกราคม 2555 )

โครงการครุศาสตรว์ชิาการวชิาชพีครู  (วนัท่ี 30 สงิหาคม 2555) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2555
(วนัท่ี 17 กุมภาพันธ ์2555) 

กลยุทธ์ที่ 7 

กลยุทธ์ที่ 8 
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รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตารางที่ 3 กิจกรรม/โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
1. การจัดบริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 

1. โครงการใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข
สําหรับนักศึกษา 
ช้ันปีที่ 2 

- 20,000 ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจ 

80% 86.40% อ.เพ็ญพรรษา 
ปกาสิทธิ ์

14  ส.ค.  
2555 

2. การบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนกัศกึษาและศษิย์เกา่ 

1. โครงการจัดทํา
จดหมายข่าว 
คณะครุศาสตร ์

- 10,000 ร้อยละของการมี
ความรู้ความเข้าใจ 

100% 100% อ.ชานนท์   
ไชยทองดี 

ก.ค.  2555

2. โครงการจัดทํา
รายงานประจําป ี
คณะครุศาสตร ์

- 10,000 ร้อยละของการมี
ความรู้ความเข้าใจ 

100% 100% อ.นวพร   
วรรณทอง 

ส.ค.  2555

3. โครงการจัดทํา
วารสารพวงแสด 

- 40,000 ร้อยละของการ
มีความรู้ความ
เข้าใจ 

90% 100% อ.ชานนท์   
ไชยทองดี 

ต.ค.  2554-
ก.ย.  2555 

3. การพัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาชพีแกน่ักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

1. โครงการศึกษาดูงาน
กรุงเทพฯ – ชลบุร ี 
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

77,200 - ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจ 

80% 97.80% อ.บุญส่ง  วงคค์ํา 20-24  ก.พ.  
2555 

2. โครงการพัฒนา
วิชาชีพทางพลศึกษา 
 

50,000 - จํานวน
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

200 คน 200 คน อ.นพรักษ ์  
แกสมาน 

8 ก.พ. – 31 
ม.ีค.  2555 

3. โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  ป ี 3 

62,151 - ร้อยละของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

80% 91.40% อ.นวพร   
วรรณทอง 

9-12  ก.พ.  
2555 

4. สนับสนุนและส่งเสรมิ
การจัดกิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาบนพื้นฐาน
กระบวนการวิจัย 
และการเรียนการสอน 

1. โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 

10,920 - จํานวน
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

52  คน 52  คน ผศ.ดร.ถาดทอง
ปานศุภวัชร 

ก.ค.  2555

2. โครงการเพชรภาษา 10,711 - จํานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 

51  คน 51  คน ผศ.ดร.ถาดทอง
ปานศุภวัชร 

ก.ค.  2555

5. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับประชาธิปไตย  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
มีวินัย และความเปน็ไทย 
และดา้นการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันภัยจาก 
ยาเสพติด 

1. โครงการกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

42,000 - ร้อยละของ
นักศกึษามคีวามรู้
ความเขา้ใจ 

80% 91% อ.อริญชย ์  
พรหมเทพ 

31  ม.ค.  
2555 

2. โครงการเลือกตัง้
นายกสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร ์

- 11,280 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษาคณะครุศาสตร ์

- 4,284 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

100  คน 100 คน อ.วรีวัฒน์   
คําแสนพันธ ์

20  ส.ค.  
2555 

6. สนับสนนุการทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
กิจกรรมส่งเสริม 
การพัฒนาท้องถิ่น  
กิจกรรมส่งเสริมด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม 

1. โครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้ครูเกษตร 

24,150 4,140 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

52  คน 52 คน อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

9 ส.ค.  2555

กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 

7. การพัฒนา
ประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมร่วมกับ
เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา 

1. โครงการปฐมวัย
สัมพันธ์และประกัน
คุณภาพการศึกษา 

100,000 - ร้อยละของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

80% 82.20% อ.บุญส่ง  วงคค์ํา 20  ม.ค.  
2555 

 2. โครงการสัมมนา
อาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียน
ฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

- 50,000 จํานวนผู้บริหาร  
ครูพี่เล้ียงและ
อาจารย์นิเทศเข้า
ร่วมโครงการ 

90 คน 90 คน อ.ลดาวัลย์   
มะลิไทย 

8. การพัฒนา
ความสัมพันธ์กบั 
ศิษย์เก่าที่ดี 

1. โครงการครุศาสตร์
วิชาการวิชาชีพครู 

- 76,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

30  ส.ค.
2555 

รวมทั้งสิ้น 397,998 168,324      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     พัฒนาคณาจารย์  บุคลากรทุกระดับ  และนักศึกษาให้มีความสามารถ 
               และทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร 

 
  
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  

กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ แผน ผล 

1. พัฒนาคณาจารย์  
บุคลากรทุกระดับและ 
นักศึกษาให้มีความ 
สามารถและทักษะในด้าน
ภาษาและการส่ือสาร 

1. โครงการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- 6,552 ร้อยละนักศึกษา  
คณาจารย์  และ
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ 

80% 95% อ.นวพร   
วรรณทอง 

ม.ิย.-ก.ย.  
2555 

รวมทั้งสิ้น - 6,552      

คณะครุศาสตร์ เล็งเห็นความสําคัญของการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนให้แก่
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะภาษาแห่งอาเซียน 
ให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ จึงจัดโครงการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9  :  การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์  :  ทรัพยากรมนุษยใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีนไดม้โีอกาสไดรั้บการศึกษาและการเรียนรู้ 

ตารางที่ 3 กิจกรรม/โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
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กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 

7. การพัฒนา
ประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมร่วมกับ
เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา 

1. โครงการปฐมวัย
สัมพันธ์และประกัน
คุณภาพการศึกษา 

100,000 - ร้อยละของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

80% 82.20% อ.บุญส่ง  วงคค์ํา 20  ม.ค.  
2555 

 2. โครงการสัมมนา
อาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียน
ฝกึประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

- 50,000 จํานวนผู้บริหาร  
ครูพี่เล้ียงและ
อาจารย์นิเทศเข้า
ร่วมโครงการ 

90 คน 90 คน อ.ลดาวัลย์   
มะลิไทย 

8. การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับ 
ศิษย์เก่าที่ดี 

1. โครงการครุศาสตร์
วิชาการวิชาชีพครู 

- 76,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

30  ส.ค.
2555 

รวมทั้งสิ้น 397,998 168,324      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     พัฒนาคณาจารย์  บุคลากรทุกระดับ  และนักศึกษาให้มีความสามารถ 
               และทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร 

 
  
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  

กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ แผน ผล 

1. พัฒนาคณาจารย์  
บุคลากรทุกระดับและ 
นักศึกษาให้มีความ 
สามารถและทักษะในด้าน
ภาษาและการส่ือสาร 

1. โครงการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- 6,552 ร้อยละนักศึกษา  
คณาจารย์  และ
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ 

80% 95% อ.นวพร   
วรรณทอง 

ม.ิย.-ก.ย.  
2555 

รวมทั้งสิ้น - 6,552      

คณะครุศาสตร์ เล็งเห็นความสําคัญของการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนให้แก่
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะภาษาแห่งอาเซียน 
ให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ จึงจัดโครงการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9  :  การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์  :  ทรัพยากรมนุษยใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีนไดม้โีอกาสไดรั้บการศึกษาและการเรียนรู้ 

ตารางที่ 3 กิจกรรม/โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
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พันธกิจที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  การส่งเสริมการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์  :  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ บูรณาการสู่การเรียนการสอนสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 
 

   กลยุทธ์ที่ 1 :     การถา่ยทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสงัคม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2          สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยลักษณะเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 
 
 คณะครุศาสตร์ สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยลักษณะเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งสนับสนุน 
ให้นักศึกษาได้มีการศึกษาปัญหา  และแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างเป็นระบบ ร่วมกับเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสังคม 
มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพครู และการจัดการช้ันเรียน อาทิ โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
ซึ่งให้นักศึกษาจัดทํางานวิจัยในช่วงฝึกประสบการณ์ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน และสังคม โดย
นําความรู้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดให้แก่สังคม ท้ังในด้านการจัดอบรม สัมมนา  และ
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่สังคม
อย่างต่อเน่ือง อาทิ โครงการจัดทําวารสารพวงแสด  และโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ืองการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchped เพื่อประกอบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

โครงการสัมมนาพลศึกษาการพัฒนาการวิจัย
ในชั้นเรยีนสําหรับนักศึกษาครู  (วันที่ 18 สิงหาคม 2555) 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา  (วันที่ 22 มิถุนายน 2555) 

วารสารพวงแสด 

กลยุทธ์ที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 1 

พันธกิจที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  การส่งเสริมการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ บูรณาการสู่การเรียนการสอนสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 :         พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทาํวิจัย งานสรา้งสรรค์และการใหบ้ริการวิชาการ 
 
 คณะครุศาสตร์ สนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัย  งานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ เพื่อเป็น 
การสนับสนุนกระบวนการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ เนื่องจากคณาจารย์ได้ผลิตงานวิจัย และ 
งานสร้างสรรค์ และนําความรู้มาเผยแพร่โดยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในกลุ่มสนุก และโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสนุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่  
      และนําไปใช้ประโยชน์ 

 
 คณะครุศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ 
ท้ังในด้านการนําความรู้จากการผลิตงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์มาวิเคราะห์ สังเคราะห์  และ 
นํามาเผยแพร่โดยการจัดทําแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้จากการผลิตงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณะ  เช่น 
โครงการบูรณาการวิจัย การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม  และโครงการจัดทําวารสารพวงแสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือปฏริูป
การเรียนรูใ้นกลุ่มสนุก  (วันที่ 10 กรกฎาคม 2555) 

การเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรม : แนวทางการเข้าสู่
การเป็นครทูี่มีวิทยฐานะ  (วันที่ 4 กรกฎาคม 2555) 

โครงการบูรณาการวิจัย การเรียนการสอนและบริการวชิาการแก่สังคม  (วันที่ 21 กันยายน 2555) 

กลยุทธ์ที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 4 
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน 
 

 คณะครุศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ท้ังในด้านวิชาการ วิชาชีพครู และด้านอื่น ๆ เช่น โครงการ
จัดตั้งศูนย์ต้นแบบหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาระดับปฐมวัย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 

1. การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้แกชุ่มชน
และสังคม 

1. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  เร่ือง 
การใช้โปรแกรม   
The Geometer’s 
Sketchped  เพ่ือ
ประกอบการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ 

21,960 15,840 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 92.40% อ.ผกาพรรณ  
วะนานาม 

9-10  ส.ค.  
2555 

2. สนับสนุนและจัดให้มี
การวิจัยลักษณะ
เครือข่ายที่มีคุณภาพ
เพ่ือพัฒนาสังคม 

1. โครงการปฏบัิต ิ
การสอนในสถานศึกษา 

- 402,470 ร้อยละของความ
พงึพอใจ 

80% 100% อ.ลดาวัลย์   
มะลิไทย 

ต.ค. 2554 –
ก.ย. 2555 

3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการทําวจิัย  
งานสรา้งสรรคแ์ละ 
การให้บรกิารวชิาการ 

1. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสนุก 

- 76,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

500 คน 500 คน อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

20  ส.ค.  
2555 

2. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษาเพ่ือปฏิรูป 
การเรียนรู้ในกลุม่สนุก 

150,000 - ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% ผศ.ดร.วาโร   
เพ็งสวัสด์ิ 

ก.ค.  2555

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสนุก (ระดบัปฐมวัย)
(วันที่ 20  สิงหาคม 2555) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรม Thai LaTex
 เพื่อจัดทําผลงานคณิตศาสตร์  (วนัที่ 20  สิงหาคม 2555) 

กลยุทธ์ที่ 5  กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การทําวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่สามารถ
เผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน ์

1. โครงการบูรณาการ 
การวิจัย  การเรียน 
การสอนและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- 33,500 ร้อยละของ
ผลการวิเคราะห์
การดําเนินงานด้าน
บูรณาการ 

80% 84% อ.นวพร   
วรรณทอง 

15  ส.ค.-30  
ก.ย.  2555 

 2. โครงการจัดทํา
วารสารพวงแสด 

- 40,000 ร้อยละของ
การมีความรู ้ 
ความเข้าใจ 

90% 100% อ.ชานนท์   
ไชยทองดี 

ต.ค.  2554-
ก.ย.  2555 

5. สรา้งเครือขา่ยความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หนว่ยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชนและชุมชน 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูศูนย์เด็กเล็ก 

63,100 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

85 คน 85 คน อ.บุญส่ง  วงคค์ํา 8 -  9 ส.ค. 
2555 

รวมทั้งสิ้น 235,060 567,810   
 

 
 
 
พันธกิจที่  3  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  :  การอนรุักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  :  เปน็เครือข่ายด้านการอนุรกัษ์  ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ภายในประเทศ  และในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 

     การส่งเสริมการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 คณะครุศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการการส่งเสริมการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และประเพณี 
อันดีงาม โดยการจัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย อาท ิโครงการไหว้ครูและทําบุญคณะ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ความเป็นครูผู้อนุรักษ์วัฒนธรรม และ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณครู” (วันที่ 26  กรกฎาคม 2555)

กลยุทธ์ที่ 1 

พันธกิจที่  3  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  :  การอนรุักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  :  เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในประเทศ  
และในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การทําวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่สามารถ
เผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน ์

1. โครงการบูรณาการ 
การวิจัย  การเรียน 
การสอนและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- 33,500 ร้อยละของ
ผลการวิเคราะห์
การดําเนินงานด้าน
บูรณาการ 

80% 84% อ.นวพร   
วรรณทอง 

15  ส.ค.-30  
ก.ย.  2555 

 2. โครงการจัดทํา
วารสารพวงแสด 

- 40,000 ร้อยละของ
การมีความรู ้ 
ความเข้าใจ 

90% 100% อ.ชานนท์   
ไชยทองดี 

ต.ค.  2554-
ก.ย.  2555 

5. สรา้งเครือขา่ยความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หนว่ยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชนและชุมชน 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูศูนย์เด็กเล็ก 

63,100 - จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

85 คน 85 คน อ.บุญส่ง  วงคค์ํา 8 -  9 ส.ค. 
2555 

รวมทั้งสิ้น 235,060 567,810   
 

 
 
 
พันธกิจที่  3  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  :  การอนรุักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  :  เปน็เครือข่ายด้านการอนุรกัษ์  ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ภายในประเทศ  และในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 

     การส่งเสริมการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 คณะครุศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการการส่งเสริมการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และประเพณี 
อันดีงาม โดยการจัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย อาท ิโครงการไหว้ครูและทําบุญคณะ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ความเป็นครูผู้อนุรักษ์วัฒนธรรม และ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณครู” (วันที่ 26  กรกฎาคม 2555)

กลยุทธ์ที่ 1 

พันธกิจที่  3  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  :  การอนรุักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  :  เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในประเทศ  
และในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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        ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  
และการบริการทางวิชาการ 

   

 

 

 

 

 

 

                การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์  ส่ ง เส ริมการ บูรณาการ
องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
และการบริการทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอน  และการบริการวิชาการของคณาจารย์
คณะครุศาสตร์ คงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อให้
นักศึกษา  ท้องถิ่น และสังคมได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ข อ ง ศ ิล ป ว ัฒ น ธ ร ร ม ธํา ร ง ไ ว ้  แ ล ะ ถ ่ า ย ท อ ด
สู่คนรุ่นหลัง ได้แก่ โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญกับ
การฟื้นฟู  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร 
และนั กศึ กษา  เ พ่ื อ สื บทอดอง ค์ค ว าม รู้
ทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
สู่คนรุ่นหลังต่อไป โดยจัดโครงการอบรมเรื่อง  
ศิลปวัฒนธรรมกับการศึกษาปฐมวัย  โครงการอบรมเรือ่งวัฒนธรรมกับการศึกษาปฐมวยั (วันที่ 20 สิงหาคม 2555) 

โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย  (วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 )

คณะครุ ศ า สต ร์  สนั บ สนุ น ก า ร แ ลก เ ปลี่ ย น
ศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน เพื่อให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน โดยสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ประเทศไทย ลาว เวียดนาม เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
และมีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 
และนํามาถ่ายทอดเป็นการจัดการความรู้ต่อไป  โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง

(วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2555) 

กลยุทธ์ที ่2 

กลยุทธ์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3 

กลยุทธ์ที ่4 

ตารางที่ 6 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
1. การส่งเสริม 
การอนุรักษ์และ 
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. โครงการไหว้ครูและ
ทําบุญคณะ 

50,000 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

26 ก.ค.- 20 
ส.ค.  2555 

2. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมความเป็นคร ู
ผูอ้นุรักษ์วัฒนธรรม 

- 6,525 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.จินดา  ลาโพธิ์ 1  ก.ค.  2555

3. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

45,000 - ร้อยละความ
พึงพอใจ 

80% 91.40% อ.สถิตย์   
ภาคมฤค 

25-31  ก.ค.  
2555 

2. ฟ้ืนฟู  พัฒนา  และ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
ทางศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการอบรมเร่ือง  
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การศึกษาปฐมวัย 

- 12,320 นักศึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจ 

80% 85% อ.บุญส่ง  วงคค์ํา ส.ค.  2555

3. ส่งเสริม 
การบูรณาการองค์
ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับ 
การเรียนการสอนและ
การบริการทางวิชาการ 

1. โครงการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับ 
การเรียนการสอน 

- 3,300 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1,000  
คน 

1,000 
คน 

อ.บุญส่ง  วงคค์ํา 26  ส.ค.  2555

4. การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ําโขง ประเทศ
ไทย ลาว เวียดนาม 

- - - - - มหาวิทยาลัย -

รวมทั้งสิ้น 95,000 22,145      
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ตารางที่ 6 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
1. การสง่เสรมิ 
การอนุรักษแ์ละ 
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. โครงการไหว้ครูและ
ทําบุญคณะ 

50,000 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

26 ก.ค.- 20 
ส.ค.  2555 

2. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมความเป็นคร ู
ผูอ้นุรักษ์วัฒนธรรม 

- 6,525 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% อ.จินดา  ลาโพธิ์ 1  ก.ค.  2555

3. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

45,000 - ร้อยละความ
พงึพอใจ 

80% 91.40% อ.สถติย์   
ภาคมฤค 

25-31  ก.ค.  
2555 

2. ฟ้ืนฟู  พัฒนา  และ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
ทางศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการอบรมเร่ือง  
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การศึกษาปฐมวัย 

- 12,320 นักศึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจ 

80% 85% อ.บุญส่ง  วงคค์ํา ส.ค.  2555

3. ส่งเสริม 
การบูรณาการองค์
ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับ 
การเรียนการสอนและ
การบริการทางวิชาการ 

1. โครงการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับ 
การเรียนการสอน 

- 3,300 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1,000  
คน 

1,000 
คน 

อ.บุญส่ง  วงคค์ํา 26  ส.ค.  2555

4. การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ําโขง ประเทศ
ไทย ลาว เวียดนาม 

- - - - - มหาวิทยาลัย -

รวมทั้งสิ้น 95,000 22,145      
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      การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม 
 

 คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญกับการการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมท้ังทางตรงและทางอ้อม 
เช่น การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม  อาทิ โครงการพัฒนาการเรียนการเรียนการสอนกลุ่มสนุก  โครงการออกค่าย
อาสาพัฒนาโรงเรียน  ผลิตสื่อการสอนและให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และโครงการจัดทําวารสารพวงแสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในอาชีพเพื่อสามารถ 
ให้บริการวิชาการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการเรียนการสอนกลุ่มสนุก
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2555) 

โครงการสัมมนาการจัดกิจกรรมและการผลิตสื่อ
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (วันที่ 21 เมษายน 2555) 

คณะครุศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะในอาชีพเพื่อสามารถ
ให้บริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ  เสริมสร้าง
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ และนําความรู้ท่ีได้มา
จัดบริการวิชาการให้แก่สังคม เพื่อพัฒนา และสร้าง
ประสบการณ์บริการวิชาการได้ ท้ังจากการกําหนด
กิจกรรมของคณะครุศาสตร์ และจากความร่วมมือกับ
เครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ เช่น โครงการอบรม
และพัฒนาครูท้ังระบบ โครงการอบรมครูไม่ตรงวุฒ ิ
และโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสนุก 

โครงการอบรมและพัฒนาครูทัง้ระบบ วิชาแนะแนว 
(วันที่ 20 กรกฏาคม 2555) 

กลยุทธ์ที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 1 

พันธกิจที่  4  บริการวิชาการแก่สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  การส่งเสริมการบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์  :  เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการและเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน
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       ส่งเสริมและสนับสนนุการให้บริการวิชาการเพือ่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
   

 

 

 

 

 

 
 
 กลยุทธ์ที ่4  ส่งเสริมการนําผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียน 
          การสอนและการวิจัย 
 
 คณะครุศาสตร์ ส่งเสริมการนําผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยการให้คณาจารย์นําปัญหา หรือประเด็นท่ีน่าสนใจจากการบริการวิชาการ  มาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการจัด 
การเรียนการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น อาทิ โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา และโครงการบูรณาการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุ ศาสต ร์  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะสนั บ สนุ น
การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วยตนเอง
อย่างเป็นระบบ และสามารถนํากระบวนการแก้ปัญหา
มาถ่ายทอด และสร้างความเข้มแข็งของสังคม คงความรู้
ไว้ได้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการในชุมชน โครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบหมู่บ้าน
เครือข่ายความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษาระดับปฐมวัย” โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูศูนย์เด็กเล็ก และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ในชุมชน

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้พิการในชุมชน 
(วันที่ 18 สิงหาคม 2555) 

โครงการสัมมนาพลศึกษาการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับนักศึกษาครู (วันที่ 18 สิงหาคม 2555) 

กลยุทธ์ที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 4 
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ตารางที่ 7 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
1. การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้แกชุ่มชน 
และสังคม 

1. โครงการออกค่าย
อาสาพัฒนาโรงเรียน  
ผลิตส่ือการสอนและ 
ให้ความรูผู้้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 

57,000 - ร้อยละของนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ 

80% 90% อ.บุญส่ง  วงคค์ํา เม.ย.-
ม.ิย. 2555 

 2. โครงการพัฒนา 
การเรียนการเรียน 
การสอนกลุ่มสนุก 

25,000 - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

80% 100% อ.พรพิมล  ศิวินา 1-2  ส.ค.  
2555 

 3. โครงการจัดทํา
วารสารพวงแสด 

- 40,000 ร้อยละของการ
มีความรู้ความเข้าใจ 

90% 100% อ.ชานนท์   
ไชยทองดี 

ต.ค.  2554 -
ก.ย.  2555 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู ้
และทักษะในอาชีพเพื่อ
สามารถให้บริการ
วิชาการ 

1. โครงการอบรมและ
พัฒนาครูทัง้ระบบ 

31,830 - จําวนวนของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

120  คน 120 
คน 

อ.นพรักษ ์  
แกสมาน 

24-26  ก.พ.  
2555 

2. โครงการอบรมครูไม่
ตรงวุฒ ิ

- 4,368 จําวนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

100  คน 100 คน อ.หรรษา   
องคสิงห์ 

20  ส.ค.  
2555 

3. โครงการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสนุก 

588,600 - ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% ผศ.ดร.วาโร 
เพ็งสวัสด์ิ 

ก.ค. – ส.ค.  
2555 

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ผู้พิการในชุมชน 

60,350 - จําวนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

123  คน 123 คน อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

7-8  ส.ค.  
2555 

2. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

30,000 - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

80% 100% อ.สุดประไทย  
บุพศิร ิ

27  ก.ค.  
2555 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูศูนย ์
เด็กเล็ก 

63,100 - จําวนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

50  คน 50  คน อ.บุญส่ง  วงคค์ํา 8-9  ส.ค.  
2555 

4. ส่งเสริมการนําผล 
การบริการทาง 
วิชาการมาบูรณาการ 
กับการเรียน 
การสอนและการวิจัย 

1. โครงการบูรณาการ
บริการทางวิชาการ 
กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

31,000 - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

100% 100% อ.เพ็ญพรรษา  
ปกาสิทธิ ์

20-22  ม.ค.  
2555 

2. โครงการบริการ
วิชาการสาขาวิชา 
พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

- 28,170 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% นายวสันต ์  
วงศ์กาฬสินธุ ์

15  ส.ค.  
2555 

รวมทั้งสิ้น 886,880 72,538      
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 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 2การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 คณะครุศาสตร์ มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ต้องประกอบวิชาชีพเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต จึงกําหนดโครงการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 อาทิ โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ให้ความสํา คัญกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
การยืนยันคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา และ
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ได้อย่างชัดเจน จึง
สนับสนุนทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การดําเนินงาน
ของคณะครุศาสตร์ได้มาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพ อาทิ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์ 

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ (วันที่ 27  มกราคม 2555) 

โครงการปฐมวัยสมัพันธ์ และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ครั้งที่ 16 (วันที่ 20 มกราคม 2555) 

กลยุทธ์ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 2 

พันธกิจที่  5  บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  :  การพัฒนาคุณภาพ  และระบบประกนัคุณภาพ 

เป้าประสงค์  :  เป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 8 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
1. พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในอยา่งตอ่เนื่อง 

1. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร ์

65,000 - ร้อยละของเล่ม
รายงาน 
การประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา  2554 

100% 100% อ.นวพร   
วรรณทอง 

ม.ค.-ก.ค.  
2555 

2. การสร้างเสริมระบบ
ประกันคุณภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

1. โครงการให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพสําหรับ
นักศึกษา 

- 10,000 จําวนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

100 คน 115 คน อ.นวพร   
วรรณทอง 

27  ม.ค.  2555

2. โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

- 10,000 ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจ 

80% 81.80% อ.บุญส่ง  วงคค์ํา ส.ค.  2555

รวมทั้งสิ้น 65,000 20,000      

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  :  การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์  :  เปน็ศนูย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูของท้องถิน่ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในท้องถิ่น     
         และประเทศเพื่อนบ้าน 
 

 คณะครุศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในท้องถิ่นและประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาชีพที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหลายหน่วยงาน เช่น 
โครงการอบรมและพัฒนาครูท้ังระบบ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโครงการอบรมครูไม่ตรงวุฒ ิร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมและพัฒนาครูทัง้ระบบ ภาษาไทยระดบัประถม รุ่นที่ 4 (วันที่ 16-18 สิงหาคม 2555) 

กลยุทธ์ที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  :  การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์  :  เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูของท้องถิ่น 
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 กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งสนับสนุนการทํางาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3 :       เครอืขา่ยทางวิชาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิน่ 
 
 คณะครุศาสตร์ สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และองค์กรท้องถิ่น โดยการดําเนิน
โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเครือข่าย  และ
ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ท้ังวิชาการและวิชาชีพครู อาทิ โครงการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพครู และโครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งสนับสนุนการทํางาน  
โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่เครือข่าย
การเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ท่ีมีความทันสมัย 
เข้มแข็ง และยั่งยืนให้แก่การจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
อาทิ โครงการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาสําหรับ
คณาจารย์ภายนอก 

โครงการอบรมการผลิตสื่อ e-Book | e-Pub บน Tablet  (วันที่ 9 กรกฎาคม 2555) 

โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ป.  (วันที่ 27 กรกฎาคม 2555) 

กลยุทธ์ที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 2 
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ตารางที่ 9 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  
กลยุทธ ์ โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
1. ส่งเสริมการสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
หน่วยงานในท้องถิ่น 
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

1. โครงการอบรม 
และพัฒนาครูทัง้ระบบ 

25,000 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80% 100% ผศ.ดร.ถาดทอง  
ปานศุภวัชร 

-

2. โครงการอบรม 
ครูไม่ตรงวุฒ ิ

- - - - - สปม.เขต 23 
สกลนคร 

-

2. ส่งเสริมการสรา้ง
เครือข่ายการเรียนรูใ้ห้
เกิดความเข้มแข็ง
สนับสนุนการทํางาน 

1. โครงการสร้างส่ือ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
สําหรับคณาจารย์
ภายนอก 

34,000 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถผลิตส่ือ
มัลติมีเดียได้ 

80% 100% อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

29-30  ก.ค.  
2555 

3. เครือข่ายทางวชิาการ
กับส่วนราชการ  
ภาคเอกชน และองค์กร
ท้องถิ่น 

1. โครงการสัมมนา
อาจารย์พี่เล้ียงนักศึกษา 
ฝกึประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

- 50,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

80% 90.80% อ.สุพัตรา   
ปสังคโท 

31  ต.ค.  2554

2. โครงการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 

- 158,800 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

80% 100% อ.นพรักษ ์  
แกสมาน 

ต.ค.  2554 –
ก.ย.  2555 

3. โครงการปฏิบัต ิ
การสอนในสถานศึกษา 

- 402,470 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

80% 100% อ.ลดาวัลย์  
มะลิไทย 

ต.ค.  2554 –
ก.ย.  2555 

รวมทั้งสิ้น 59,000 611,270      

 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์ที่ 1การพัฒนาระบบบริหารจดัการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
  คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งเน้น
การบริหารจัดการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการเพ่ือนําเสนอ 
ผลการดําเนินงานของคณะ และแสดงรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน อาทิ โครงการจัดทํารายงานประจําปี  
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป ี2553 รายงานประจําป ี2554 

กลยุทธ์ที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  10  :  การบริหารจัดการที่ดี 

เป้าประสงค์  :  การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง 
 
 คณะครุศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  โดยกําหนดให้เป็นประเด็นเสวนาระหว่างคณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ในโครงการประชุม 
เปิดภาคเรียนและเสวนาทิศทางพัฒนาคณะครุศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับของคณะครุศาสตร์ 
ได้มีความเข้าใจและรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง และดําเนินงาน 
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
            การบริหารจัดการ 
 
 คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โดยเล็งเห็นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และให้ความสําคัญต่อการให้บริการแก่นักศึกษา
เป็นอันดับแรก โดยดําเนินโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษา 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และยังพัฒนาเว็บไซต์ให้มีสายตรงคณบด ี
เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษา และผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเปิดภาคเรียนและเสวนาทิศทางพัฒนาคณะครุศาสตร์  (วันที่ 18 กรกฎาคม 2555) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ eDLTV และ e-Book  (วันที่ 16 กรกฎาคม 2555) 

กลยุทธ์ที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 3 
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 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานให้ชัดเจน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
 
 คณะครุศาสตร์เล็งเห็นความสําคัญของการศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้กําหนดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์และ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
นอกจากนั้นยังมีระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรทุกระดับของคณะทํางาน
อย่างมีความสุขอีกด้วย อาทิ โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ สง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่2555  (วันที่ 29 ธันวาคม 2554)

คณะครุศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการติดตาม
ผลการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ ท้ังการดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีทุกฝ่ายต้องรายงาน
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้  จัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง  การดําเนินการด้านการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย และ
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอน  ประชุมทํารายงานการประเมินตนเอง   

(วันที่ 30 พฤษภาคม 2555) 

กลยุทธ์ที่ 4 

กลยุทธ์ที่ 5 

โครงการศึกษาดูงาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (วันที่ 4-7 มีนาคม 2555) 
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โดยกําหน
และเสวน
และรับผิ
ดําเนินงา
ได้ทุกกิจก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ของการพ
พื้นฐานขอ
ใหม ่และโ
 
 
 
 
 
 

กลยุ

กลยุท

ห้อง

กลยุทธ์ที่ 6

คณะครุศาสต
นดให้เป็นประ
นาทิศทางพัฒ
ดชอบร่วมกัน
านร่วมกันอย่
กรรม 

กลยุทธ์ที่ 7

คณะครุศาสต
พัฒนาระบบกา
องคณะครุศาส
โครงการปรับป

ยุทธ์ที่ 6 

ทธ์ที่ 7 

โครงการ

สาขาวิชาการบริ

6การพัฒนาร

ตร์ ได้พัฒนาร
เด็นเสวนาระห

ฒนาคณะครุศ
นในการบริหา
างเป็นระบบ 

7มีโครงสร้าง
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สตร์ เช่น  โคร
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ความสําคัญข
ของคณะ ในปีง
รงการปรับปรุง
งอาคารใหม ่ซึ่

คเรียนและเสวนาทิ
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ะมาณและก
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)

การจัดสรรง

จัดสรรงบประ
กรคณะครุศาส
ากรทุกระดับข
ณและการจัดส
รดําเนินงานอ

งพื้นฐาน ซึ่งเป็
พ.ศ. 2555 จึ
ารย์อาคารใหม
สนับสนุนการดํ

ณะครุศาสตร ์(วัน

ห้องประชุ

งบประมาณ 

ะมาณ ในปีงบ
สตร์ ในโครงก
ของคณะครุศ
สรรงบประมา
ย่างชัดเจน โ

ป็นองค์ประกอ
จึงได้จัดโครงก
ม่ โครงการปรับ
ําเนนิงานดา้นอื

นที่ 18 กรกฎาคม

มพวงแสด 4 (อา

บประมาณ พ
การประชุมเปิด
ศาสตร์ได้มีคว
าณของแต่ละ
โปร่งใส และต

อบท่ีสําคัญอีก
ารเพื่อพัฒนาโ
บปรุงห้องประ
อ่ืน ๆ ของคณะ

ม 2555) 

าคาร 13 ชัน้ 3) 

.ศ. 2555 
ดภาคเรียน
วามเข้าใจ 
สาขาวิชา 
ตรวจสอบ 

อย่างหนึ่ง 
โครงสร้าง
ะชุมอาคาร
ะ ต่อไป 
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ตารางที่ 11 กิจกรรม/ โครงการคณะครุศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  10  
กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีวัดความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบแผ่นดิน งบรายได้ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้ แผน ผล 
1. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการจัดทํา
รายงานประจําป ี

- 10,000 ร้อยละของการมี
ความรู้ความเข้าใจ 

100% 100% นายบุญเกื้อ   
ครุธคํา 

ส.ค.  2555

2. พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ความรู้และการบริหาร 
ความเสี่ยง 

1. โครงการประชุม
เปิดภาคเรียนและ
เสวนาทิศทางการ
พัฒนาคณะครุศาสตร ์

- 18,020 ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% น.ส.สุจิตรตา  
ศรีปากดี 

19  ก.ค. 2555

3. สง่เสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

1. โครงการปรับปรุง
ห้องคอมพิวเตอร์และ
ซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร ์

- 20,680 ร้อยละของห้องเรียน
มาตรฐานและห้อง
คอมพิวเตอร์ได้รับ
การปรับปรุง 

90% 100% นายกฤษณะ   
กีวิไลย์ 

ก.ค. – ส.ค.  2555

4. พัฒนาระบบ 
การติดตาม 
การดําเนินงานให้ชัดเจน 

1. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร ์

65,000 - ร้อยละของเล่ม
รายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา  
2554 

100% 100% อ.นวพร   
วรรณทอง 

ม.ค.-ก.ค.  2555

2. โครงการบูรณา 
การวิจัย  การเรียน
การสอนและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- 33,500 ร้อยละของ
ผลการวิเคราะห์ 
การดําเนินงาน 
ด้านบูรณาการ 

80% 84% อ.นวพร   
วรรณทอง 

15  ส.ค.-30  ก.ย.  
2555 

3. การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
การจัดการ 
เรียนการสอน 

- 3,300 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1,000  
คน 

1,000 
คน 

อ.บญุส่ง  วงคค์ํา 26  ส.ค.  2555

5. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ  
ระบบสวัสดกิาร 
และสิทธิประโยชน ์

1. โครงการพัฒนา
บุคลากร 
คณะครุศาสตร ์

- 160,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

25  คน 28  คน ผศ.ดร.วาโร   
เพ็งสวัสด์ิ 

4-7  ม.ีค.  2555

2. โครงการส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปใีหม่ 

- - - - - อ.สุพัตรา  
ปสังคโท 

ธ.ค.  2554

6. การพัฒนาระบบ
งบประมาณและ 
การจัดสรรงบประมาณ 

1. โครงการประชุม
เปิดภาคเรียนและ
เสวนาทิศทางการ
พัฒนาคณะครุศาสตร ์

- 18,020 ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% 100% น.ส.สุจิตรตา  
ศรีปากดี 

19  ก.ค. 2555

7. มีโครงสร้าง 
พืน้ฐานที่ดี 

1. โครงการปรับปรุง
ห้องพักอาจารย์
อาคารใหม่ 

- 95,000 ร้อยละของหอ้งพัก
อาจารย์ที่ได้รับ 
การปรับปรุง 

90% 100% อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

ต.ค. 2554-ม.ค. 
2555 

 2. โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมอาคาร
ใหม ่

- 50,000 ร้อยละของประชุมที่
ได้รับการปรับปรุง 

90% 100% อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

ต.ค. 2554-ม.ค. 
2555 

 3. โครงการปรับปรุง
ห้องเก็บของอาคาร
ใหม ่

- 33,901 ร้อยละของห้องเก็บ
ของที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

90% 100% อ.วสันต ์  
ศรีหิรัญ 

ต.ค. 2554-ม.ค. 
2555 

รวมทั้งสิ้น 65,000 442,421      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชีพ้ันธกิจหลัก 11  ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน

18  ตัวบ่งชี ้
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  4.59 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ 3  
(วันที่  21 -24  สิงหาคม  พ.ศ.  2554) 

คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 6
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2555)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ (วันที่ 23 สิงหาคม 2554)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ 3 “ได้รับการรับรองคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก” 
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หน่วยงาน 
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชีพ้ันธกิจหลัก 11  ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน

18  ตัวบ่งชี ้
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  4.59 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ 3  
(วันที่  21 -24  สิงหาคม  พ.ศ.  2554) 

คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 6
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2555)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ (วันที่ 23 สิงหาคม 2554)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ 3 “ได้รับการรับรองคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก” 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์   
ประจําปีการศึกษา  2554  (1  มิถุนายน  2554-30  พฤษภาคม  2555) 
 

หมายเหตุ  : 
 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อยู่ในกลุม่  ข  (สถาบันที่เนน้ระดบัปรญิญาตร)ี 
 2.  *   หมายถึง  ตัวบ่งชีท้ี่คณะครุศาสตร์พฒันาเพิ่ม 
 3.  **     หมายถึง  ตัวบ่งชีท้ี่เป็นนโยบายของรัฐบาล 
 4.  ***   หมายถึง  ตัวบง่ชี้การดําเนนิงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวทิยาลัย   
 

องค์ประกอบ 
จํานวน 
ตัวบ่งช้ี 

จํานวนตัวบ่งช้ี
ที่พัฒนาเพ่ิม 

รวมตัวบ่งช้ี คะแนนที่ได้ 
ผลการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์  
และแผนการดําเนนิการ 

3  3 4.73 ดีมาก 

2.  การผลิตบัณฑติ 13  13 4.48 ด ี

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 2* 2+2* 5.00 ดีมาก 

4.  การวิจัย 6  6 4.65 ดีมาก 

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม 5  5 5.00 ดีมาก 

6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3  3 5.00 ดีมาก 

7.  การบริหารและการจัดการ 6  6 4.76 ดีมาก 

8.  การเงินและงบประมาณ 1  1 5.00 ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2  2 4.94 ดีมาก 

10.  องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี 2**  2** 5.00 ดีมาก 

11.  องค์ประกอบการดําเนินงานเพ่ือบรรลุถึงอัตลักษณ์
   และเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

2***  2*** 5.00 ดีมาก 

รวม 45 2* 47 4.76 ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา  2554  (1  มิถุนายน  2554 - 30  พฤษภาคม  2555) 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา 2554  
(วันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2555) 
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กิจกรรมคณะครุศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่คณะครุศาสตร	์(วันที่	27	ธันวาคม	2554)

คณะครุศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกีฬาคณาจารย์และบุคคลากร	(วันที่	28	ธันวาคม	2554)

โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร	ู(วันที่	9	มกราคม	2555)

นิเทศนักศึกษาทุนครูพันธ์ใหม่นำาร่อง รุ่นที่ 2 ปี 2553 (วันที่	4	มกราคม	2555)

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2555” (วันที่	14	มกราคม	2555)

โครงการฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแชมเปี้ยนชิพ (วันที่	14	มกราคม	2555)
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โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพสำาหรับนักศึกษา (วันที่ 26 มกราคม 2555)

กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 26 มกราคม 2555)

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555)

กิจกรรมปฏิบัติธรรมคณะครุศาสตร์ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 5 ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555)

โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ (วันที่ 20 มกราคม 2555)
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “การประกวดอ่านทำานองเสนาะ” (วันที่ 2 มีนาคม 2555)

โครงการศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (วันที่ 4-7 มีนาคม 2555)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและตรวจแผนการสอน (วันที่ 23 มีนาคม 2555)

การจัดกิจกรรมและผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย (วันที่ 28 เมษายน 2555)

โครงการอมรบเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Geometre Sketchpad  ทางคณิตศาสตร์ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2555)

คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตเพื่อรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (วันที่ 23 พฤษภาคม 2555)
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2555 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2555)

ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) (วันที่ 2 มิถุนายน 2555)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 7 มิถุนายน 2555)

กิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ (วันที่ 8 มิถุนายน 2555)

ประชุมนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ (วันที่ 16 มิถุนายน 2555)

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (วันที่ 27 มิถุนายน 2555)
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสนุก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555)

โครงการยกระดับผู้บริหารและครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2555 (วันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555)

อาเชียนศึกษา  

“หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และวิจัย”  

(วันที่ 28-29 มิ.ย. 2555)

พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ

 (วันที่ 5-6 ก.ค. 2555)

การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย

 (วันที่ 12-13 ก.ค. 2555)

การเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรม

แนวทางการเข้าสู่การเป็นครูท่ีมี

วิทยฐานะ (วันที่ 2-3 ก.ค. 2555)

ทบทวนกระบวนทัศน์ภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 (วันที่ 5-6 ก.ค. 2555)

การวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์

ประสิทธิภาพนวัตกรรม

 (วันที่ 12-13 ก.ค. 2555)

การสอนวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ 

(วันที่ 2-3 ก.ค. 2555)

การพัฒนาการวิจัยเพ่ือการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา (วันท่ี 9-10 ก.ค. 2555)

โปรแกรมสำาเร็จรูป Latex เพื่อจัดทำา

เอกสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ 

(วันที่ 2-3 ก.ค. 2555)

การผลิต e-Book และ ePub เพ่ือใช้ใน 

iPad และ Android Tablet 

(วันที่ 9-10 ก.ค. 2555)

วิชาภาษาไทยระดับประถมบูรณาการ 

 รุ่นที่ 1  (วันที่ 16-18 ก.ค. 2555)

วิชาภาษาไทยระดับประถมบูรณาการ 

รุ่นที่ 2 (วันที่ 23-25 ก.ค. 2555)

วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (วันที่ 16-18 ก.ค. 2555)

วิชาภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้น 

(วันที่ 25-27 ก.ค. 2555)

วิชาปฐมวัย รุ่นที 1 

(วันที่ 18-20 ก.ค. 2555)

วิชาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (วันท่ี 30 ก.ค.-1 ส.ค. 2555)

วิชาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้น 

(วันที่ 23-25 ก.ค. 2555)

วิชาบรรณารักษ์ 

(วันที่ 6-8 ส.ค. 2555)
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โครงการประชุมเปิดภาคเรียนและเสวนาทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ (วันที่ 18 กรกฎาคม 2555)

โครงการพัฒนาตำาราและคลินิกวิชาการ (วันที่ 18 กรกฎาคม 2555)

พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2555 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2555)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554  (วันที่ 9 กรกฎาคม 2555)

โครงการยกระดับผู้บริหารและครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2555 (วันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555) (ต่อ)

วิชาภาษาไทยระดับประถมบูรณาการ 

 รุ่นที่ 3  (วันที่ 6-8 ส.ค. 2555)

วชิาปฐมวัย รุ่นที่ 2

(วันที่ 15-17 ส.ค. 2555)

วิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น (วันที่ 6-8 ส.ค. 2555)

วิชาภาษาไทยระดับประถมบูรณาการ 

 รุ่นที่ 5  (วันที่ 15-17 ส.ค. 2555)

วิชาภาษาไทยระดับประถมบูรณาการ 

 รุ่นที่ 4  (วันที่ 8-10 ส.ค. 2555)

วิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (วันที่ 15-17 ส.ค. 2555)

วิชาแนะแนว 

(วันที่ 8-10 ส.ค. 2555)
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โครงการการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (วันที่ 16 สิงหาคม 2555)

โครงการสัมมนาพลศึกษา “การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับนักศึกษา”  (วันที่ 27 สิงหาคม 2555)

คณะครุศาสตร์จัดงาน “วันครุศาสตร์วิชาการ” สัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการผลิดสื่อการเรียน e-Book | e-Pub บน Tablet 

(วันที่ 30 สิงหาคม 2555)

คณะครุศาสตร์จัดงานทำาบุญตักบาตร ประจำาปี 2555 และ “งานวันครุศาสตร์วิชาการ”  (วันที่ 30 สิงหาคม 2555)

 โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้สู่โรงเรียน (วันที่ 27 กรกฎาคม 2555)

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (วันที่ 31 กรกฎาคม 2555)



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
52

คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี พ.ศ. 2555

ที่ปรึกษ� 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร    เพ็งสวัสดิ์      คณบดีคณะครุศาสตร ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 อาจารย์บุญส่ง    วงค์คำา        รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 อาจารย์วสันต์    ศรีหิรัญ        หัวหน้าสำานักงานคณบดี

คณะทำ�ง�น

อาจารย์นวพร     วรรณทอง 

อาจารย์เบญจพร  อุผา  

อาจารย์สุพัตรา  ปสังคโท   

อาจารย์ธนา      เตมีรักษ์     

นายกฤษณะ  กีวิไลย ์

นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์    

นางสาวทัศนีย์    คำาปาน     

นางสาวรจนา     ผาลลาพัง  

นายยุทธพงษ์     โถตันคำา

รูปภ�พประกอบ ออกแบบปกและรูปเล่ม:  งานสารสนเทศ คณะครุศาสตร์

หน่วยง�น : สำานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  
โทรศัพท์ 0-4297-0026   
โทรสาร. 0-4274-3793  
Website : http://edu.snru.ac.th




