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ตอนท่ี 2 
รายละเอียดเก่ียวกบัคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้นคณะครุศาสตร์ 
     ท่ีตั้งส านักงานคณะครุศาสตร์  ตั้งอยู่ท่ีอาคาร  2 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เลขท่ี  680  

หมู่ท่ี 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  โทรศัพท์ 0-4297-0026  

โทรสาร 0-4274-3793 
 

2. ประวัติความเป็นมา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ิมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาคร้ังแรกในนามของ

หมวดวชิาการศึกษา  เกิดขึ้นพร้อม ๆ  กับการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  และเจรญิเติบโตขึ้นควบคู่ไปกับ

สถานศึกษาในนามใหม่คือ  วิทยาลัยครูสกลนคร  ตั้งแต่วันยกฐานะคือวันท่ี 16 มกราคม 2513  ต่อมาได้

เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์  ตาม  พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้น

เป็นคร้ังแรกในปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก   

นอกจากนั้น  ได้มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 

2 ปี  (หลังอนุปริญญา)  ท าให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจ 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 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี)  

จ านวน 13 หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

การกีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี 

นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา และการศึกษาพิเศษ  มีคณาจารย์ จ านวน  45.50 คน มีบุคลากรจ านวน  

13  คน  และมนีักศกึษาท้ังหมด  5,916  คน  โดยจ าแนกเป็นภาคปกติ  3,536  คน  (ระดับปริญญาตรี  3,502  

คน และระดับปริญญาเอก 34  คน)  และภาคพเิศษ 2,380  คน (ระดับปริญญาตรี  1,564 คน ระดับปริญญาโท 

676 คน และระดับปริญญาเอก 140 คน) 
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3. ปรัชญา  ปณธิาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ    ประเด็นยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  

ปรัชญา 

คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิต

วญิญาณครู  เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทอ้งถิ่น 
 

ปณิธาน  

            คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริม 

การวิจัย พัฒนา เผยแพร่โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน

ระหว่างสถาบันอุดมศกึษาในทอ้งถิ่น องค์การ ชุมชน และต่างประเทศ  ผลิตและพัฒนาวิชาชพีครู พัฒนาและน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  และการบริการแก่สังคม และปฏิรูประบบ 

การบริหาร การจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 

คณะครุศาสตร์เป็นศูนยก์ลางการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยน าเอาภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นและวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้  พัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนน า  เพื่อผลิตครูท่ีดี  มีความเป็นเลิศทาง

วชิาการ 
 

พันธกจิ 

1. ผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัยทางการศกึษา  

3. สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. บริการวิชาการแก่สังคม  

5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ  

 

พันธกจิที่  1 :   ผลิตและพัฒนาครู  และบคุลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้  

    ท้องถิ่น 

2.  สรา้งคนดี  คนเกง่ให้สงัคม 

3.  การเสรมิสรา้งการศึกษาเพื่อรองรับประชาคม 

     อาเซียน 

1.  บัณฑิตเป็นคนดีมคีุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ 

    การศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.  นักศึกษาครูเป็นคนดี  คนเกง่  และมีจติสาธารณะ 

3.  ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  บัณฑิตเป็นคนดีมี

คุณภาพ  คุณธรรม  

จริยธรรม  ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้รับการศึกษา

อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ส่งเสรมิการผลิตบัณฑิต 

ทางการศึกษาและจดัให้นักศกึษา 

 ไดม้ีการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   

ครูโดยร่วมมือกับภาครัฐและ 

เอกชน 

 

2.  พัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร

ทางการศึกษาตามความต้องการ

ของท้องถิ่น 

 

3.  ส่งเสรมิความพร้อมทางด้าน

ทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียน 

การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

4.  ส่งเสรมิการพัฒนาวิชาชีพครูให้มี

ความเขม้แข็ง 

-  โครงการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 402,470 บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู 195,200 บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปรับปรุงหลักสูตร 70,000 บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปรับปรุงห้องสมดุ 

คณะครุศาสตร์ 

50,000 บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา 50,000 บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

104,712 บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการพัฒนาความเปน็ครูแก่

นักศึกษาครุศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

และเทคโนโลยี 

22,050 บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการบรหิารจัดการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์ 

226,836  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการพัฒนาศกัยภาพครูการศกึษา

พิเศษ 

38,325 บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ครูเกษตร 4,140 บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการสัมมนาพลศึกษา 5,000 บาท 

เงินนอกงบประมาณ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

2.  นักศึกษาครูเป็นคนดี  

คนเกง่  มีจติสาธารณะ  

และมีจติวญิญาณครู 

1.  เสรมิสรา้งคุณธรรมและ

จริยธรรมให้กับนักศึกษาครู 

 

2.  พัฒนานักศึกษาให้ม ี

จิตสาธารณะ 

 

3.  สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา 

คุณภาพด้านคุณลักษณะที่พึง 

 ประสงค์ของนักศกึษา 

 

4.  ส่งเสรมินักศึกษาให้ม ี

จิตวิญญาณครู 

-  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

ของนักศกึษาคณะครุศาสตร์ 

60,000  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ – ชลบุรี  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

77,200  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 42,000  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพครูฟิสิกส์ 10,711  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการค่ายภาษาอังกฤษ   

(English  Camp) 

25,000  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรวชิาภาษาอังกฤษ  

ชั้นปีที่  3 

62,151  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการสานสมัพันธ์น้อง freshy   

กับพี่สังคม 

5,650  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้น านักศกึษา 20,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา

หลักสูตรวชิาภาษาไทย 

16,650 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการสานสมัพันธ์นอ้งพี่วนัปีใหม ่ 20,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพครู

วิทยาศาสตร์ 

13,200  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการสานสมัพันธ์นอ้งพีน่วัตกรรม

และคอมพิวเตอร์ศกึษา 

7,740  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพครูเคม ี 10,920  บาท 

งบแผ่นดิน 

3.  ทรัพยากรมนุษย์ใน

กลุ่มประเทศอาเซียนได้มี

โอกาสได้รับการศึกษา

และการเรียนรู้ 

1.  นักศึกษาและบุคลากรมี

ความสามารถและทักษะในด้าน

ภาษาและการสื่อสาร 

-  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 
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พันธกจิที่  2  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศกึษา 
. 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.  ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 1.  เพิ่มองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  เพิ่มองค์ความรู้โดยใช้ 

กระบวนการวิจัยและ    

พัฒนาการศึกษา 

 

1.  สนับสนุนและสง่เสรมิการท า

วิจยัการศึกษาในลักษณะ 

 เครือข่ายที่มีคุณภาพ 

 

2.  พัฒนาบุคลากรในการท าวิจัย

และงานสรา้งสรรค ์

 

3.  ส่งเสรมิและสนับสนุน 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน 

สรา้งสรรค์   

 

-  โครงการบูรณาการวิจัย  การเรียน 

การสอนและบริการวชิาการแก่สงัคม 

33,500  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

 

พันธกจิที ่ 3  :  สนบัสนุนท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
. 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.  การอนุรักษ์สืบทอดวฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม 1.  ประชาชนในท้องถิน่ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  ประชาชนในท้องถิน่ 

 ไดรั้บความรู้และเขา้ใจ 

เกี่ยวกับศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ไทย 

 

1.  ส่งเสรมิการอนุรักษ์และท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

2.  ฟื้นฟูพัฒนาและถ่ายทอด 

องค์ความรู้ทางศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

-  โครงการไหว้ครูและท าบญุคณะ 50,000  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการบูรณาการศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

33,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการอบรมเรื่อง  ศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการศึกษาปฐมวัย 

12,320  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการส่งเสรมิกิจกรรมความเปน็ครูผู้

อนุรักษ์วัฒนธรรม 

6,525  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 
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พันธกจิที่  4  : บริการวิชาการแก่สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.  เพิ่มศักยภาพการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม 

2.  การสรา้งเสรมิเครือข่ายการเรียนรู้ 

1.  ให้บรกิารวิชาการแก่สังคมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.  เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูของท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  ให้บรกิารวิชาการแก่สังคม 

 อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ 

แก่ชุมชนและสงัคม 

 

-  โครงการออกคา่ยอาสาพัฒนาโรงเรียน

ผลิตสื่อการสอนและใหค้วามรู้ผู้ปกครอง

เด็กปฐมวัย 

51,700  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการค่ายคณิตศาสตร์อาสาพัฒนา

โรงเรียน 

30,000  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการการสรา้งมัลติมีเดียเพื่อ

การศึกษา  ส าหรับคณาจารย์ภายนอก 

34,000  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการมดไต่ขอน  อาสาพัฒนา

ท้องถิ่น 

19,000  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการพลศึกษาและวทิยาศาสตร์ 

การกีฬาอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น 

31,830  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการค่ายอาสาพฒันาการเรียนรู้ 31,000  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการครุศาสตร์วชิาการวิชาชีพครู 76,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการบรกิารวิชาการสาขาวิชา 

พลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

28,170  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

2.  เป็นศูนยก์ลางเครือข่าย

การเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูของ

ท้องถิ่น 

1.  เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ใน

ระดับท้องถิ่น 

-  โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

50,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

 

พันธกจิที่  5  :  บริหารจัดการให้มคีณุภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์

1.  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการคณะ 

2.  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

1.  บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  เป็นหน่วยงานแหง่คุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน 

การจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



~ 12 ~ 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2554 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  บรหิารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

1.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

คณะให้เป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

2.  มีระบบและกลไกการ

บรหิารงาน 

 

3.  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 

ความรู้และการบรหิารความเสี่ยง 

 

4.  การพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพ 

 

5.  ส่งเสรมิและพัฒนาการใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อเพิ่ม   

ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

-  โครงการจัดซือ้คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน 

144,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-   โครงการจัดซือ้เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 27,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-    โครงการจัดท าจดหมายข่าว 

คณะครุศาสตร์ 

10,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-    โครงการจัดท ารายงานประจ าป ี

คณะครุศาสตร์ 

10,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-   โครงการจัดท าวารสารพวงแสด 

 

40,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปรับปรุงห้องเกบ็ของอาคาร

ใหม่ 

33,901  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคาร

ใหม่ 

50,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

2.  เป็นหน่วยงานแหง่

คุณภาพที่ได้รับการ

ยอมรับตามมาตรฐาน 

การจัดการศึกษา 

1.  การประกันคุณภาพการศึกษา

ผ่านมาตรฐาน 

-  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาส าหรับนักศกึษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

10,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

-  โครงการปฐมวัยสัมพันธแ์ละประกัน

คุณภาพการศึกษา 

100,000  บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการให้ความรู้และทกัษะ 

การประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา                     

10,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ 

 

4. ผู้บริหารคณะครุศาสตร ์

4.1 ท าเนียบคณบด ี

1.   ผศ.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 
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4.2  คณะผู้บริหาร 

1. ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ คณบดี 

2. ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 

3. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษาและศลิปวัฒนธรรม 

4. อ.บุญส่ง  วงค์ค า   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

5. อ.วสันต ์ ศรีหรัิญ   หัวหน้าส านักงานคณบดี 

     

4.3 ประธานสาขาวิชา 

1. ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

2. ผศ.เบญจวรรณ  รอดแก้ว  ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจยัการศกึษา 

3. ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

4. อ.บุญส่ง  วงค์ค า   ประธานสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

5. ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง  ประธานสาขาวิชาการศกึษาพเิศษ 

6. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกฬีา 

7. ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมื่น ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา 

8. ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ประธานสาขาวิชาจิตวทิยาการศกึษาและการแนะแนว 

 

5.  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ์  

  5.1  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 

   2)  อาจารย์บุญส่ง  วงคค์ า     กรรมการ 

  3)  อาจารย์อภวิัฒน์  ปานทอง    กรรมการ 

  4)  อาจารย์อริญชย ์ พรหมเทพ    กรรมการ 

  5)  อาจารย์วาทนิ ี อุดมกัน     กรรมการ 

  6)  อาจารย์สถติย์  ภาคมฤค    กรรมการ 

  7).  อาจารย์ชานนท์  ไชยทองดี    กรรมการ 

  8)  อาจารย์ผกาพรรณ  วะนานาม    กรรมการ 

  9)  อาจารย์สุพัตรา  ปสังคโท    กรรมการ 

  10) อาจารย์พรพมิล  ศิวนิา     กรรมการ 

  11) อาจารย์วัชราภรณ์  เขาเขจร    กรรมการ 

  12) อาจารย์วสันต์  ศรีหรัิญ     กรรมการ 

  13) อาจารย์จินดา  ลาโพธ์ิ     กรรมการ 

  14) อาจารย์นพรักษ ์ แกสมาน    กรรมการ 

  15) อาจารย์วีรวัฒน์  ค าแสนพันธ์    กรรมการ 

  16) อาจารย์เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ    กรรมการ 

  17) อาจารย์ภัทรดร  จั้นวันดี    กรรมการ 
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  18) อาจารย์สุดประไทย  บุพศิริ    กรรมการ 

  19) อาจารย์ลดาวัลย ์ มะลไิทย    กรรมการ 

  20) นายกฤษณะ  กีวไิลย ์    กรรมการ 

  21). นายบุญเกือ้  ครุธค า     กรรมการ 

  22) นายนัทพงษ์   ยศไชยวบูิลย์    กรรมการ 

  23) นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากด ี   กรรมการ 

  24) นางสาวจีรวรรณ  วรกาล    กรรมการ 

  25) นางสาวรจนา  ผาลลาพัง    กรรมการ 

  26) นางสาวอรพนิ  บุตราช     กรรมการ 

  27) นางสาวพรพมิล  ภูลายยาว    กรรมการ  

  28) นายยุทธพงษ์  โถตันค า     กรรมการ 

  29) อาจารย์นวพร  วรรณทอง    กรรมการและเลขานุการ 

  30) นางสาวทัศนีย์  ค าปาน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5.2  คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผู้ก ากับตัวบง่ชี ้

รายช่ือผู้จัดเก็บและผู้ก ากับตัวบ่งช้ีเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวชี้วัด 
ผู้รับผดิชอบ 

ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนนิการ 

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน อ.บุญส่ง  วงศ์ค า* 

อ.นวพร วรรณทอง 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

 1.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน (สมศ. 16) 

2 1.2.1 ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1  กพร. 5.5.1) คณะไม่ต้องด าเนินการ 

3 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2 กพร. 5.5.2)  อ.อภิวัฒน์ ปานทอง* 

4 1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

(สมศ. 17) 

อ.ชานนท์ ไชยทองด*ี 

อ.สถิตย์ ภาคมฤค 

อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต 

5 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อ.วาทินี  อุดมกัน* 

อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

อ.พรพิมล ศิวนิา 

อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร 

น.ส.รจนา ผาลลาพัง 

6 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (กพร. 1.1.9) อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

7 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (กพร. 1.1.10) อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 
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8 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน อ.วสันต์  ศรีหิรัญ* 

อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

อ.พัชราภรณ์  เขาเขจร 

นายกฤษณะ กีวไิลย์ 

9 2.5 ห้องสมดุ อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อ.ชานนท์ ไชยทองด*ี 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

อ.จินดา ลาโพธิ ์

นายกฤษณะ  กีวไิลย์ 

น.ส.พรพิมล  ภูลายยาว 

10 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ( ก.พ.ร. 1.1.6) อ.พรพิมล  ศิวนิา* 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

อ.วาทินี อุดมกัน 

น.ส.รจนา ผาลลาพัง 

11 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ  อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล  ภูลายยาว 

12 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศกึษา อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล  ภูลายยาว 

13 2.9 บัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี 

(สมศ. 1  กพร. 1.1.1) 

อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

14 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2) 

อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

15 2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่  

(สมศ. 3 ก.พ.ร. 4.1.2) 

นายบุญเกือ้  ครุธค า* 

16 2.12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรั้บการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

(สมศ. 4  ก.พ.ร. 4.1.2) 

นายบุญเกือ้  ครุธค า* 

17 2.13 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14) อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา 

18 3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  อ.นพรักษ์  แกสมาน* 

อ.อริญชย ์พรหมเทพ 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ ์

19 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา  อ.อริญชย ์พรหมเทพ* 

อ.นพรักษ์  แกสมาน 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ ์

20 3.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาจิตสาธารณะแก่นักศึกษา  

(อัตลักษณข์องคณะครุศาสตร์) 

อ.พรพิมล  ศิวนิา* 

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์
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21 3.2.2 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (อัตลักษณข์องคณะครุศาสตร์) อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร* 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.นพรักษ์  แกสมาน 

อ.อริญชย ์พรหมเทพ 

อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ ์

องค์ประกอบที่ 4 : การวจิัย 

22 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อ.ภัทรดร  จัน้วันดี* 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

น.ส.จีรวรรณ วรกาล 

23 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  

(กพร. 3.3.1 กพร.3.3.2) 

อ.ภัทรดร  จัน้วันดี* 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

น.ส.จีรวรรณ วรกาล 

24 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า (กพร.3.3.3) 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง* 

อ.ภัทรดร  จั้นวันดี 

นายนัทพงษ์ ยศไชยวบิูลย์ 

25 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  (สมศ. 5) อ.สุดประไทย บุพศิริ* 

อ.ภัทรดร  จัน้วันดี 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

26 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) อ.สุดประไทย บุพศิริ* 

อ.ภัทรดร  จัน้วันดี 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

27 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7) อ.จินดา ลาโพธิ*์ 

น.ส.สุจิตรา ศรีปากด ี

องคป์ระกอบที่ 5 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

28 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม  อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย* 

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.ผกาพรรณ วะนานาม 

น.ส.อรพิน บุตราช 

29 5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย* 

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.ผกาพรรณ วะนานาม 

30 5.3 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8) 

อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

 

31 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรืองค์กรภายนอก (สมศ. 9) อ.พรพิมล ศิวนิา* 

อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย 
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32 5.5 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ. 18) 

32 5.5.1 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  

(สมศ. 18.1) 

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ*์ 

อ.ชานนท์ ไชยทองด ี

อ.ผกาพรรณ วะนานาม 

อ.สถิตย์ ภาคมฤค 

34 5.5.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

(สมศ. 18.2) 

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ*์ 

อ.ชานนท์ ไชยทองด ี

อ.ผกาพรรณ วะนานาม 

อ.สถิตย์ ภาคมฤค 

องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

35 6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล ภูลายยาว 

36 6.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล ภูลายยาว 

37 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล ภูลายยาว 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

38 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้รหิารทุกระดับของสถาบัน อ.วสันต์ ศรีหิรัญ* 

อ.สุดประไทย บุพศิริ 

อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ ์

39 7.2 การพัฒนาสถาบนัสู่สถาบันเรียนรู้ อ.ผกาพรรณ  วะนานาม* 

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ 

อ.ชานนท์ ไชยทองด ี

น.ส.สุจิตรา  ศรีปากด ี

40 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ นายกฤษณะ กีวไิลย์* 

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ 

อ.ภัทรดร จัน้วันดี 

นายบุญเกือ้ ครุฑค า 

น.ส.สุจิตรา ศรีปากด ี

41 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง (ก.พ.ร. 9.2) อ.สุดประไทย บุพศิริ* 

อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ ์

นายนัทพงษ์ ยศไชยวบิูลย์ 

42 7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องสภาสถาบัน (สมศ. 12) คณะไม่ต้องด าเนินการ 

43 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบัน (สมศ. 13) อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

44 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ อ.สุพัตรา ปสังคโท* 

อ.วาทินี อุดมกัน 

นายนัทพงษ์ ยศไชยวบิูลย์ 
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องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกประกันคุณภาพ 

45 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ก.พ.ร. 1.1.5) อ.นวพร วรรณทอง 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

 

46 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

(สมศ. 15  กพร. 1.1.5  กพร. 1.1.11) 

อ.นวพร วรรณทอง 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรฐับาลสถานศกึษา 3 ด ี(3D) 

47 10.1 การบรหิารจัดการสถานศกึษา 3 ดี (3D) อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ*์ 

อ.อริญชย ์พรหมเทพ 

อ.นพรักษ์ แกสมาน 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

48 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดีตลอดจนเกิด

พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง* 

อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ ์

อ.อริญชย ์พรหมเทพ 

อ.นพรักษ์ แกสมาน 

องค์ประกอบที่  11  การด าเนินงานเพือ่บรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

49 11.1 การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดีมีจิต

สาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ 

อ.พรพิมล  ศิวนิา 

50 11.2 การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อให้บรรลุผลถึงเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย อ.ชานนท์  ไชยทองด ี

 

หมายเหตุ     

1. มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  อยู่ในกลุ่ม ข (สถาบันท่ีเนน้ระดับปริญญาตรี)   

2.  *  หมายถงึ ตัวบ่งช้ีท่ีคณะครุศาสตร์พัฒนาเพ่ิม 

3. **  หมายถงึ  ตัวบ่งช้ีท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาล 

4. ***  หมายถงึ  ตัวบ่งช้ีการด าเนนิงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย   
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ส านักงานคณบด ี
(อ.วสันต์  ศรีหิรัญ) 

------------------------- 

1. งานบริหารทั่วไป   

   -งานธุรการ /งานสารบรรณ 

   -งานเลขานุการ/ งานประชุม 

   -งานพมิพ์ 

2. งานเทคโนโลยสีารสนเทศคณะ  

   -งานประชาสัมพันธ์คณะ  

   -งานสารสนเทศคณะ (IT)  

   -งานสารสนเทศประกันคุณภาพ 

   -งานห้องคอมพิวเตอร ์

3. งานอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย

ความสะดวก 

   -งานอาคาร/ งานสถานที่  

   -งานห้องเรียน/ ห้องปฏบิัติการ  

 

ฝ่ายวชิาการ 

และฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู 

(ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร) 

---------------------------- 

1. งานหลักสูตร 
   - งานพัฒนาหลักสูตร / การปรับปรุง 

      หลักสูตร / การประเมินหลักสูตร  

   - งานวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตร 

      ตามเกณฑ์คุรุสภา  

2. งานการเรียนการสอน   
   - งานแนะแนว 

   - งานการรับนักศึกษา 

   - งานการจัดแผนการเรียน 

   - งานการจัดผู้สอน  

   - งานตารางสอน 

3. งานฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  
   - งานปฐมนิเทศ/การสัมมนาระหว่าง 

      ฝึกสอน / งานปัจฉิมนิเทศ 

  - งานการออกนเิทศนักศึกษา / การจัดระบบ 

     การนเิทศ 

   - งานสัมมนา  อ.พี่เลี้ยง/โรงเรียนเครอืขา่ย 

     ฝึกประสบการณ ์

4. งานวจัิยและพัฒนา 
   - แผนพัฒนางานวจิัย 

   - แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

และศลิปวัฒนธรรม 

(ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ) 

-------------------------- 

1. งานกิจการนักศึกษา  

  - งานปฐมนิเทศ /งานปัจฉิมนิเทศ 

  - งานสโมสรนักศึกษา  

  - งานชมรม 

  - งานการออกคา่ยอาสา 

  - งานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  

  - งานปกครองและวินัยนักศึกษา 

  - งานแนะแนวสนเทศ / อาชีพ 

  - งานทุนการศึกษา 

2. งานพัฒนานกัศกึษา  

  - งานพัฒนาคุณลักษณะและบุคลิกภาพ    

     นักศึกษา (กีฬา ดนตรี นาฏศิลป ์ 

     ทักษะชีวิต) 

3. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

   - แผนพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม   

     (แผนพัฒนานักศึกษาด้านการท านุบ ารุง 

      ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม  

      จริยธรรม) 

 
 

ฝ่ายวางแผน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

(อ.บุญส่ง  วงคค์ า) 

-------------------------- 

1. งานแผนงานและงบประมาณ  

   -แผนพัฒนาคณะ /แผนยุทธศาสตร์    

     แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

   -งานพัสดุ และงานการเงิน 

   -แผนงบประมาณแผน่ดิน/ รายได้ 

   -แผนบริหารความเสี่ยง  

2. งานปฏิบัติตามค ารับรองและประกัน

คุณภาพ   

   -รายงานค ารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  

  -รายงานประจ าป ี 

  -รายงานการประกันคุณภาพ  (SAR) 

3. งานบริการวชิาการแก่สังคม  

 -แผนบริการวิชาการ (แผนพัฒนาครู 

   ประจ าการ/ ผูบ้ริหาร) 

 -งานห้องสมุดคณะ และศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาครู 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะครุศาสตร์ 

คณบดี  (ผศ.ดร.วาโร  เพง็สวสัดิ)์ คณะกรรมการบรหิารคณะ 
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7.    สภาพทางกายภาพ  (ได้แก่ ห้องเรียน  ห้องปฏบัิตกิาร  เป็นต้น) 
 7.1  ห้องเรียนมาตรฐาน   221 

 7.2  ห้องเรียนมาตรฐาน  233 – 234 

 7.3  ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 1 (235) 

 7.4  ห้องประชุมพวงแสด  2  (226) 

 7.5  อาคารยิมเนเซียม 

 7.6  ห้องสมุด  (222 - 223) 

 7.7  ห้องเรียนมาตรฐาน  อาคารเอนกประสงค์  (อาคาร  13) 

 

8.  หลักสูตรที่เปิดสอน   

คณะครุศาสตร์รับผิดชอบเฉพาะการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2554  

จ านวน  13  หลักสูตร  ดังนี ้ 

 

ชื่อหลักสูตร สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ ครุสภารับรอง 

 1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 23  ก.ค.  2546 19  ม.ค.  2552 25  มี.ค.  2553 

 2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษ 23  ก.ค.  2546 19  ม.ค.  2552 25  มี.ค.  2553 

 3. หลักสูตรสาขาวิชาสงัคมศึกษา 23  ก.ค.  2546 19  ม.ค.  2552 25  มี.ค.  2553 

 4. หลักสูตรสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 23  ก.ค.  2546 19  ม.ค.  2552 25  มี.ค.  2553 

 5. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 23  ก.ค.  2546 19  ม.ค.  2552 25  มี.ค.  2553 

 6. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 23  ก.ค.  2546 19  ม.ค.  2552 25  มี.ค.  2553 

 7. หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกีฬา 22  ธ.ค.  2549 4  ต.ค.  2550 11  ก.พ.  2552 

 8. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 27  ต.ค.  2549 19  ม.ีค.  2551 11  ก.พ.  2552 

 9. หลักสูตรสาขาวิชานวตักรรมและคอมพิวเตอร์ศกึษา     28 ส.ค. 2552     8 ธ.ค. 2552 24  พ.ย.  2554 

10. หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 28  พ.ค.  2554 8  เม.ย.  2554 ก าลังด าเนินการรับรอง

จากคุรุสภา 

11. หลักสูตรสาขาวิชาเคม ี 24  ก.ย.  2553 17  ก.พ.  2554 ก าลังด าเนินการรับรอง

จากคุรุสภา 

12. หลักสูตรสาขาวิชาฟสิิกส ์ 20  ก.ย.  2553 24  ก.พ.  2554 ก าลังด าเนินการรับรอง

จากคุรุสภา 

13. หลกัสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 28  ม.ค.  2554 8  เม.ย.  2554 ก าลังด าเนินการรับรอง

จากคุรุสภา 
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9.  จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ 
 

      9.1  นักศึกษาคณะครศุาสตร์   

9.1.1 จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ 
 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 

คณะครุศาสตร ์

1 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี 484 

2 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 5 ปี 68 

3 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 109 

4 คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 395 

5 เคม ี ค.บ. 5 ปี 62 

6 นวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา ค.บ. 5 ปี 178 

7 พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ค.บ. 5 ปี 349 

8 ฟิสิกส์ ค.บ. 5 ปี 60 

9 ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี 410 

10 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี 460 

11 วทิยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 429 

12 สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี 406 

13 อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี ค.บ. 5 ปี 92 

รวม 3,502 

 

9.1.2  จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาเอก  (ภาคปกต)ิ 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 

คณะครุศาสตร ์

1 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา ครุศาสตรดุษฎบัีณฑิต 6 

2 วจิัยหลักสูตรและการสอน ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 19 

3 การบริหารและพัฒนาการศึกษา ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 9 

รวม 34 
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9.1.3  จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี  (ภาค  กศ.ป.) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 

คณะครุศาสตร ์

1 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี 339 

2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 2 ปี  (หลังอนปุริญญา) 253 

3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 5 ปี 37 

4 คณิตศาสตร์ ค.บ. 2 ปี  (หลังอนปุริญญา) 15 

5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 142 

6 นวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา ค.บ. 5 ปี 111 

7 พลศึกษา ค.บ. 2 ปี  (หลังอนปุริญญา) 22 

8 พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ค.บ. 5 ปี 75 

9 ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี 196 

10 ภาษาไทย ค.บ. 2 ปี  (หลังอนปุริญญา) 6 

11 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี 137 

12 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 2 ปี  (หลังอนปุริญญา) 48 

13 วทิยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 80 

14 สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี 103 

รวม 1,564 

 

9.1.4  จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาโท  (ภาคพเิศษ) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 

คณะครุศาสตร ์

1 การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 290 

2 การวจิัยและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 96 

3 หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 290 

รวม 676 
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9.1.4  จ านวนนักศกึษาระดับปริญญาเอก  (ภาคพเิศษ) 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวน 

คณะครุศาสตร ์

1 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา ครุศาสตรดุษฎบัีณฑิต 82 

2 การบริหารและพัฒนาการศกึษา ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 35 

3 วจิัยหลักสูตรและการสอน ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 23 

รวม 140 

 

    9.2  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์   

9.2.1 รายช่ืออาจารย์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ 

พนักงาน หมายเหตุ 
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  /    

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  /    

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  เพียรธญัญกรณ์ กศ.ด.  การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  /    

14 ผศ.ดร.ภูมพิงศ์  จอมหงสพ์พิัฒน์ ค.ด.  อุดมศึกษา  /    

15 ผศ.ดร.สมศรี  ทองนุช กศ.ด.  การอุดมศึกษา  /   ไปช่วยราชการ 

16 ผศ.สุมาลี  สมพงษ์ ค.ม.  การวัดและประเมนิผลทางการศึกษา  /    

17 ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย   พรหมเทพ ศษ.ม.  พลศึกษา  /    

18 ผศ.เบญจวรรณ   รอดแกว้ ค.ม.  วจิัยการศึกษา  /    

19 ผศ.วันเพ็ญ   จันทร์เจรญิ ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน  /    

20 ผศ.รักทรัพย์   แสนส าแดง ค.ม.  การประถมศึกษา  /    

21 ดร.อุษา   ปราบหงส์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน /     

22 ดร.สุจิตรา   แบบประเสริฐ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน /     

23 ดร.พจมาน  ช านาญกจิ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน /     

24 นางสาวสุชาดา  บุบผา กศ.ม.  การศึกษาพเิศษ /    ลาศึกษาต่อ 

25 ดร.พรเทพ   เสถยีรนพเก้า คอ.ด.  วจิัยและพัฒนาหลักสูตร /     

26 นายบุญสง่   วงค์ค า กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย /     

27 นางสาวสรินดา   พงษ์คุลีการ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา /     
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ 

พนักงาน หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. 

28 นายอริญชย ์  พรหมเทพ กศ.ม.  พลศึกษา    /  

29 นายสุดประไทย   บุพศิริ วท.ม.  คณิตศาสตร ์    /  

30 นายสถติย ์   ภาคมฤค ศศ.ม.  ภาษาไทย    /  

31 นางสาววาทินี   อุดมกัน วท.ม.  เคมี    /  

32 นายวสันต์   ศรีหริญั ศษ.ม.  เทคโนโลยกีารศึกษา    /  

33 นายภัทรดร   จั้นวันดี กศ.ม.  เทคโนโลยทีางการศึกษา    /  

34 นางสาวสุพัตรา   ปสังคโท ค.ม.  การศึกษาพเิศษ    /  

35 นายนพรักษ ์ แกสมาน กศ.ม.  พลศึกษา    / อ.พเิศษ 

36 นายอภิวัฒน์  ปานทอง กศ.ม.  พลศึกษา    /  

37 นางสาวพรพมิล  ศิวินา M.A.  TESOL    /  

38 นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์ สด.ม.  สังคมวทิยา    /  

39 นางสาวลดาวัลย ์ มะลิไทย ศษ.ม.  สังคมศึกษา    /  

40 นายชานนท ์ ไชยทองดี ศศ.ม.  ภาษาไทย    /  

41 นางผกาพรรณ  วะนานาม วท.ม.  การสอนคณิตศาสตร ์    /  

42 นางสาวจินดา  ลาโพธิ์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน    / อ.พเิศษ 

43 นางสาวนวพร  วรรณทอง ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ    /  

44 นางสาวจุฑารัตน์  โทษาธรรม ศศ.ม.  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ    / อ.พเิศษ 

45 นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร วท.ม.  เคมี    / อ.พเิศษ 

46 นายวรีวัฒน์  ค าแสนพันธ์ กศ.ม.  พลศึกษา    / อ.พเิศษ 

รวม  7 19 1 19  

รวมท้ังส้ิน 46  

 

9.2.2 จ านวนบุคลากร   คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสนิท   ศิริสานต์ ลูกจ้างประจ า 

2 นายกฤษณะ  กีวิไลย์ นักวิชาการศึกษา 

3 นายบุญเกื้อ   ครุธค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4 นางสาวสุจิตรตา   ศรปีากดี เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

5 นายนัทพงษ์   ยศไชยวิบูลย์ นักวิชาการพัสดุ 

6 นางสาวจรีวรรณ  วรกาล นักวิชาการศึกษา 

7 นางสาวพรพิมล   ภูลายยาว เจา้หน้าท่ีประจ าห้องสมุด 

8 นางสาวทัศนีย์  ค าปาน นักวิชาการศึกษา 

9 นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ใด เจา้หน้าท่ีประจ าอาคาร 2 

10 นายชีระวิทย์  อุดมศาส์นติ ลูกจ้างรายวัน 

11 นายณรงศิล  ค าทเนตร ลูกจ้างรายวัน 

12 นางสาวอรพิน  บุตราช ผู้ปฏบัิติงานบรหิาร 

13 นางสาวรจนา  ผาลลาพัง นักวิชาการศึกษา 
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10.  งบประมาณ  (ปีงบประมาณ  2554) 
10.1  งบประมาณแผ่นดิน          753,550 บาท 

10.2  งบบ ารุงการศกึษา (บ.กศ.)     3,465,897 บาท 

10.3  งบโครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)   1,695,532 บาท 

รวม              5,914,979 บาท 

  

~ 25~ 


