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สารบัญ

สารจากคณบดี
แผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ที่กำ�หนดไว้ในปี
พ.ศ. 2553-2556 ได้วางแนวทางพัฒนาการศึกษาไว้ 5 ด้านคือ
1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 3. สนับสนุนทำ�นุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรม 4. บริการวิชาการแก่สังคม 5. บริหารจัดการให้มี
คุณภาพ
คณะครุศาสตร์ได้เริ่มดำ�เนินการ เพื่อตอบสนอง
กรอบแนวทางดังกล่าว โดยเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูยุคใหม่
ให้เป็น “ครูดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพครู” สามารถพัฒนา
ตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะยังได้ดำ�เนิน
การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่ง
บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก สำ�หรับด้านการบริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นความโปร่งใส
ให้คณาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานตามภารกิจ
ของคณะ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยินดีต้อนรับ
ผู้สนใจทุกท่านที่มีความประพฤติดี มีใจรักในความเป็นครู เข้าสู่
กระบวนการผลิตครูของเรา เพื่อจะได้ครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพดัง
ปรัชญาของคณะที่ว่า “คณะครุศาสตร์ มุ่งผลิตและพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ สู้งาน
มีจิตวิญญาณครู เป็นผู้นำ�ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และท้องถิ่น”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน
สารจากคณบดี
สารบัญ
ข้อมูลเบื้องต้น
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์
คณะผู้บริหารในอดีต
กรรมการบริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
จำ�นวนอาจารย์ประจำ�
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
งบประมาณ
จำ�นวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
จำ�นวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ
การดำ�เนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะ
การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์
ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
สนับสนุนทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
บริหารวิชาการแก่สังคม
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สมศ.
การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ.
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมในรอบปีการศึกษา
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน
ปรัชญา
คณะครุศาสตร์ มุ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น   
ให้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู เป็นผู้นำ�ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
โดยนำ�เอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นและวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้  มีการพัฒนา
สาขาวิชาให้เป็นแกนนำ� เพื่อผลิตครูที่ดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
สนับสนุนการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการแก่สังคม
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ปณิธาน
คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความ
ต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา เผยแพร่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ มีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการทำ�งานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น องค์การ ชุมชน และต่างประเทศ ผลิตและ
พัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาและนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการและการบริการแก่สังคม และปฏิรูประบบการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ประวัติความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ เริ่มเป็นหน่วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของหมวดวิชาการศึกษา เกิดขึ้นพร้อม ๆ
กับการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร และเจริญเติบโตขึ้นควบคู่ไปกับสถานศึกษาในนามใหม่คือ วิทยาลัยครู
สกลนคร ตั้งแต่วันยกฐานะ คือวันที่ 16 มกราคม 2513
ต่อมาหน่วยงานนี้ได้เปลี่ยนเป็น คณะครุศาสตร์
ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการ
สอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก
ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญา
ตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้น
ได้มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำ�การ (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี         
(หลังอนุปริญญา) ทำ�ให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริม
วิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจำ�การได้สูงขึ้นมากกว่า 10,000 คน
ปีการศึกษา 2529 คณะครุศาสตร์ เริ่มให้บริการทางการศึกษาตาม “โครงการจัดการศึกษาสำ�หรับ
บุคลากรประจำ�การ” (กศ.บป.) โดยมีส่วนร่วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี      
(หลังอนุปริญญา) ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู จนกระทั่งเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2547  
คณะครุศาสตร์ ได้ดำ�เนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่มโครงการ
ผลิตครูระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี มีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จำ�นวนทั้งสิ้น 219 คน โดยเป็น
นักศึกษาทุนจำ�นวน 46 คน
ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม
โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำ�ร่องปีการศึกษา 2553
มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าวจำ�นวน 96 คน แบ่งเป็น
หลักสูตรวิชาได้แก่ สังคมศึกษา 26 คน การศึกษาปฐมวัย
22 คน คณิตศาสตร์ 12 คน ภาษาอังกฤษ 22 คน และ
การศึกษาพิเศษ 14 คน ทั้งหมดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
เมื่อสำ�เร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สกอ. ประกาศ
ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอน (ค.บ. 5 ปี) ทั้งสิ้นจำ�นวน 13 หลักสูตร ประกอบด้วย   
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษาและวิทยาศาสตร์   
การกีฬา การศึกษาพิเศษ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟิสิกส์ เคมี เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมศิลป์และ
เทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาภาคปกติ 3,743 คน ภาคพิเศษ 1,959 คน รวมนักศึกษา ทั้งสิ้น 5,702  คน  
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
คณบดี

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

อ.บุญส่ง วงค์คำ�
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
หัวหน้าสำ�นักงานคณบดี

คณบดี
คณะกรรมการประจำ�คณะ

สำ�นักงานคณบดี
*************
1.  งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานพิมพ์
- งานเลขานุการ
- งานประชุม
- งานประสานการขอใบประกอบ
  วิชาชีพ
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศ
- งานสารสนเทศประกันคุณภาพ
3. งานอาคารสถานที่และ
   สิ่งอำ�นวยความสะดวก
- งานอาคาร
- งานสถานที่
- งานห้องเรียน
- ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำ�นวย
  ความสะดวก

ฝ่ายวิชาการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
************
1. งานหลักสูตร
- งานพัฒนาหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตร
- การประเมินหลักสูตร
- งานการวิเคราะห์มาตรฐาน
  หลักสูตรตามเกณฑ์คุรุสภา
2. งานการเรียนการสอน
- งานแนะแนว
- งานการรับนักศึกษา
- งานจัดแผนการเรียน
- งานการจัดผู้สอน
- งานตารางสอน
3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- งานปฐมนิเทศ
- การสัมมนาระหว่างฝึก ฯ
- งานปัจฉิมนิเทศ
- งานสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง  
- งานนิเทศ
4.  งานวิจัยและพัฒนา
- แผนพัฒนางานวิจัย
- แผนพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริหารคณะ

ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
************
1. งานแผนงานและงบประมาณ
- งานพัสดุ
- งานการเงิน
- แผนงบประมาณแผ่นดิน
- รายได้
- แผนบริหารความเสี่ยง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
2. งานปฏิบัติตามคำ�รับรอง
   และประกันคุณภาพ
- รายงานคำ�รับรองปฏิบัติ
  ราชการ (ก.พ.ร.)
- รายงานประจำ�ปี
- รายงานการประกันคุณภาพ  
  (SAR)
3. งานบริการวิชาการแก่สังคม
- แผนบริการวิชาการ
- งานห้องสมุดคณะและ
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
- ศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
************
1.  งานกิจการนักศึกษา
- งานปฐมนิเทศ
- งานปัจฉิมนิเทศ
- งานสโมสรนักศึกษา
- งานชมรม
- งานออกค่ายอาสา
- งานอาจารย์ที่ปรึกษา
- งานปกครองและวินัย  
  นักศึกษา
- งานแนะแนวสารสนเทศ
- งานทุนการศึกษา
2.  งานพัฒนานักศึกษา
- งานพัฒนาคุณลักษณะ
  และบุคลิกภาพนักศึกษา
3.  งานทำ�นุบำ�รุงศิลปะและ
    วัฒนธรรม
- แผนพัฒนางานศิลปะและ
  วัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
ภัฏสกล
นคร

5
คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
(ประธานสาขาวิชา)

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา

ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์

ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร

สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
(ประธานสาขาวิชา)

ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์

ผศ.ดร.สำ�ราญ กำ�จัดภัย

ผศ.สุมาลี สมพงษ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อ.บุญส่ง วงค์คำ�
(ประธานสาขาวิชา)

ดร.พจมาน ชำ�นาญกิจ

ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ

อ.สรินดา พงษ์คุลีการ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร ผศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
(ประธานสาขาวิชา)

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์

อ.สุดประไทย บุพศิริ

อ.สถิตย์ ภาคมฤค

อ.วาทินี อุดมกัน

อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์

อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย

อ.พรพิมล ศิวินา

อ.นวพร วรรณทอง

อ.จินดา ลาโพธิ์

ผศ.รักทรัพย์ แสนสำ�แดง

อ.ชานนท์ ไชยทองดี

อ.พัชราภรณ์ เขาเขจร

ผศ.วันเพ็ญ จันทร์เจริญ

อ.ผกาพรรณ วะนานาม

tion Sakon Nakhon Rajabhat Univers
of Educa
ity
y
t
l
u
c
Fa

6

คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
(ประธานสาขาวิชา)

อ.สุชาดา บุบผา

อ.สุพัตรา ปสังคโท

สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมมื่น
(ประธานสาขาวิชา)

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ

อ.ภัทรดร จั้นวันดี

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
(ประธานสาขาวิชา)

พศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์

ดร.อุษา ปราบหงษ์

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า

อ.จุฑารัตน์ โทษาธรรม

สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
(ประธานสาขาวิชา)

อ.อริญชย์ พรหมเทพ

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง

อ.นพรักษ์ แกสมาน

บุคลากร ประจำ�คณะครุศาสตร์

นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี

นายกฤษณะ กีิวิไลย์

นายบุญเกื้อ ครุธคำ�

นางฉวีวรรณ จันทร์ใด

นายสนิท ศิริสานต์

นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์

นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์ นางสาวจีรวรรณ วรกาล นางสาวพรพิมล ภูลายยาว

นางสาวทัศนีย์ คำ�ปาน

นายชีระวิทย์ อุดมศาสนต์

นายเทียนชัย อินธนู

คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
ภัฏสกล
นคร
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กรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่งบริหาร

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธาน

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กรรมการ

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ   

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ

อ.บุญส่ง วงค์คำ�

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

กรรมการ

ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว

ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

กรรมการ

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

กรรมการ

อ.บุญส่ง วงค์คำ�

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กรรมการ

ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง

ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

กรรมการ

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ

ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

กรรมการ

ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น

ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

กรรมการ

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

กรรมการ

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ

หัวหน้าสำ�นักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์ รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำ�นวน 13 สาขาวิชา
สภามหาวิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
อนุมัติ
23 ก.ค. 2546
1. สาขาวิชาภาษาไทย
23 ก.ค. 2546
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2546
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
23 ก.ค. 2546
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
23 ก.ค. 2546
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
23 ก.ค. 2546
6. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
22 ธ.ค. 2549
7. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
27 ต.ค. 2549
8. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
28 ส.ค. 2552
9. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
24 ก.ย. 2553
10. สาขาวิชาฟิสิกส์
24 ก.ย. 2553
11. สาขาวิชาเคมี
28 ก.ย. 2554
12. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
28 ม.ค. 2554
13. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ดังนี้
สกอ.รับทราบ

คุรุสภารับรอง

19 ม.ค. 2552

31 มี.ค. 2552

19 ม.ค. 2552

31 มี.ค. 2552

19 ม.ค. 2552

31 มี.ค. 2552

19 ม.ค. 2552

31 มี.ค. 2552

19 ม.ค. 2552

31 มี.ค. 2552

19 ม.ค. 2552

31 มี.ค. 2552

4 ต.ค. 2550

31 มี.ค. 2552

19 มี.ค. 2551

31 มี.ค. 2552

8 ธ.ค. 2552

กำ�ลังขอรับการรับรอง

24 ก.พ. 2554

กำ�ลังขอรับการรับรอง

17 ก.พ. 2554

กำ�ลังขอรับการรับรอง

15 ก.พ. 2554

กำ�ลังขอรับการรับรอง

8 เม.ย. 2554

กำ�ลังขอรับการรับรอง

tion Sakon Nakhon Rajabhat Univers
of Educa
ity
y
t
l
u
c
Fa

8

จำ�นวนอาจารย์ประจำ� (ปี 2554)
ประเภท
1.
2.
3.
4.

อาจารย์

ผศ.

รศ.

7
8
3
18

19
19

1
-

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
อาจารย์พิเศษ
รวม

1

ปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย
28
8
3
37

ไปช่วย
ราชการ
1
1

ตำ�แหน่งทางวิชาการ (ปี 2554)
1.
2.
3.
4.

ตำ�แหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

วุฒิปริญญาเอก
3
14
1
18

วุฒิปริญญาโท
12
5
17

วุฒิปริญญาตรี
-

งบประมาณ (ปี 2554)
งบประมาณ
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบบำ�รุงการศึกษา (บ.กศ.)
3. งบโครงการจัดการศึกษา เพื่อปวงชน (กศ.ป.)
รวม

จำ�นวนเงิน
1,068,050 บาท
4,486,386 บาท
2,177,061 บาท
7,731,497 บาท

งบประมาณคณะครุศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2554)

ศึกษาต่อ
1
1

คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
ภัฏสกล
นคร
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จำ�นวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 1
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 2
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หมู่ 1
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หมู่ 2
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ 1
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ 2
7. สาขาวิชาภาษาไทย หมู่ 1
8. สาขาวิชาภาษาไทย หมู่ 2
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หมู่ 1
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หมู่ 2
11. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1
12. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2
13. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1
14. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 2
15. สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู่ 1
16. สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู่ 2
17. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หมู่ 1
18. สาขาวิชาฟิสิกส์
19. สาขาวิชาเคมี
20. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หมู่ 1
21. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หมู่ 2
22. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี หมู่ 1
23. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี หมู่ 2
รวมทั้งสิ้น

15

จำ�นวนนักศึกษาภาคปกติ
2551
2552
2553
38
58
61
41
57
65
22
61
56
32
55
37
52
55
42
48
50
38
50
59
50
60
31
54
54
35
46
51
56
60
29
57
60
60
34
53
61
38
62
18

269

379

2550
38
35
50
32
36

30
33

642

กิจกรรมรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554
วันที่ 10 มิถุนายน 2554

925

2554
66
65
70
65
65
69
62
66
66
55
66
70
66
64
68
50
60
62
60
50
51
49
1,365

รวม
293
228
276
152
295
209
277
176
268
187
122
60
246
126
245
168
83
60
62
60
50
51
49
3,743
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จำ�นวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 1
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 2
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 1 (ค.บ. 2 ปี)
4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 (ค.บ. 2 ปี)
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 3 (ค.บ. 2 ปี)
6. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 4 (ค.บ. 2 ปี)
7. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่ 5 (ค.บ. 2 ปี)
8. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หมู่ 1
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หมู่ 2
10. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (ค.บ. 2 ปี)
11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ 1
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ 2
13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ค.บ. 2 ปี)
14. สาขาวิชาภาษาไทย หมู่ 1
15. สาขาวิชาภาษาไทย หมู่ 2
16. สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 2ปี)
17. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หมู่ 1
18. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1
19. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1
20. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (ค.บ. 2ปี)
21. สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู่ 1
22. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

2550
20

จำ�นวนนักศึกษา ภาค  กศ.ป
2551
2552
2553
63
41
61
11
42
66
48
66
40
66
54
62
66
53
36
17
47

20

436

2554
59
62

46
52

45
34

53

62

57
54

23
61
32

63
59
49

25
19

46

405

459

50
35
639

42
14
13
45

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปี 2553 วันที่ 8 เมษายน 2554

รวม
244
115
114
106
120
62
66
99
52
36
115
34
89
133
67
45
86
120
81
25
115
35
1,959
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คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
ภัฏสกล
นคร

การดำ�เนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะ
คณะครุศาสตร์ได้ดำ�เนินตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ อัตลักษณ์เป็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญาของคณะ
ซึ่งก็คือ “ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู” โดยคณะครุศาสตร์ได้ดำ�เนินโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ตามอัตลักษณ์ดังนี้

ใฝ่รู้

คุณลักษณะการใฝ่รู้ เป็นคุณลักษณะที่สำ�คัญต่อผู้เรียน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ชอบการศึกษาหาความรู้รอบตัว มี
วิจารณญาณ เลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ ค้นหาคำ�ตอบ เรียนรู้ในทุกรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาตลอดชีวิต
โครงการดำ�เนินการในปีการศึกษา 2553
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4)
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาสู่มาตรฐานสากล  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน
โครงการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  
โครงการสัมมนาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนในห้องเรียนนักศึกษาปฐมวัย
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุสำ�หรับนักศึกษาปีที่ 5
โครงการนำ�เสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป LaTex (Beamer)
โครงการครุศาสตร์วิชาการวิชาชีพครู

สู้งาน

เน้นให้ผู้เรียนมีความขยันตั้งใจในการทำ�งาน มีความรับผิดชอบต่องานทั้งส่วนตนและส่วนรวม มีความมุ่งมั่นที่จะทำ�งาน
ให้สำ�เร็จ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีหลักในทางความคิดและสามารถอยู่ในสังคมการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
โครงการดำ�เนินการในปีการศึกษา 2553
โครงการครูพันธุ์ใหม่ เด็กวัยใสกับค่ายภาษา (English Camp)  
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการเตรียมก่อนฝึกประสบการณ์
โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการเตรียมก่อนฝึกประสบการณ์คณะครุศาสตร์  
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์

มีจิตวิญญาณครู

การเป็นครูทั้งที่จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำ�แต่ความดี มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ อดทน อดกลั้น
สำ�รวมความประพฤติปฏิบัติของตน ซื่อสัตย์ สุจริต วางใจเป็นกลาง และอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม
โครงการดำ�เนินการในปีการศึกษา 2553

โครงการเรียนรู้จิตอาสาโรงพยาบาลสกลนคร
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพครูวิทยาศาสตร์
โครงการแนวทางการประกอบอาชีพครู (สำ�หรับนักศึกษาปีที่ 5)
โครงการปลุกจิตสำ�นึกแห่งความเป็นครู: ครูการศึกษาพิเศษ
โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  
โครงการปลูกจิตสำ�นึกความเป็นครูสังคมศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
STRATEGIC

ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคนดี คนเก่งให้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และจัดให้นักศึกษาได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
คณะครุศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
อย่างแท้จริง  โดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ปีการศึกษา 2554        
คณะครุศาสตร์ได้กำ�หนดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยกำ�หนดให้นักศึกษา
ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสองภาคการศึกษาทุกหลักสูตรวิชา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์ เล็งเห็นความสำ�คัญของการสร้างองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ และพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะดังนี้
หลักสูตรเดิมที่เปิดสอนและได้รับการพัฒนาปรับปรุงจำ�นวน 9 หลักสูตรคือ
    1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
    2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
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5.
6.
7.
8.
9.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอน จำ�นวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 2 วันที่ 12-28 มกราคม 2554
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากร สำ�หรับการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ
คณะครุศาสตร์ให้ความสำ�คัญด้านทรัพยากรการเรียน
การสอนโดยเน้นการส่งเสริมความพร้อมสำ�หรับการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากทรัพยากรต่าง ๆ ที่คณะจัด
เตรียมไว้ให้้ ในปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุง
และพัฒนาทรัพยากรสำ�หรับจัดการเรียนการสอนในหลายด้าน
เช่น การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ หนังสือ ตำ�ราและคู่มือต่างๆ
การปรับปรุงสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของคณะ ห้องเรียน      
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดคณะ และการพัฒนาสื่อการเรียน  
การสอน และได้ใช้ทรัพยากรร่วมกับส่วนกลาง เพื่อให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน เช่นสำ�นักวิทยบริการ ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์เป็นต้น

ห้องสมุด (ห้อง 222) คณะครุศาสตร์

ห้องเรียนมาตรฐาน (ห้อง 221) อาคาร 2 คณะครุศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 235) คณะครุศาสตร์
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ห้องประชุมพวงแสด 1 (ห้อง 223)

ห้องประชุมพวงแสด 2 (ห้อง 226)

โรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์

ห้องเรียนภายในโรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง
คณะครุศาสตร์ได้ดำ�เนินการในด้านการสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาวิชาชีพครู ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
โดยการจัดโครงการกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากการ
จัดการเรียนการสอน สามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ในปีการศึกษา 2554
มีการจัดโครงการกิจกรรม และการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และการศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมก่อนการสอบบรรจุ สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

โครงการปลูกจิตสำ�นึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำ�หรับนักศึกษาทุนครูพันธ์ุใหม่นำ�ร่อง
ประจำ�ปีการศึกษา 2552 วันที่ 31 มกราคม 2554
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โครงการ
1. โครงการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้สำ�หรับนักศึกษาปีที่  3
2. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์
3. โครงการปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา
4. โครงการปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
5. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
6. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์
7. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชา
8. โครงการปรับปรุงห้องเก็บของสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
9. โครงการพัฒนาห้องสมุด
10. โครงการพัฒนาห้องศูนย์ศึกษาพัฒนาครู
11. โครงการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
12. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์
13. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชา
14. โครงการจัดซื้อหนังสือ คู่มือครูและแบบเรียนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานสาขาวิชานวัตกรรมและ  
   คอมพิวเตอร์ศึกษา
15. โครงการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
16. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
17. โครงการพัฒนาห้องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนห้อง 226
18. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน
19. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
20. โครงการเรียนรู้กับเกมส์คณิตศาสตร์
21. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
22. โครงการจัดซื้อสื่อหนังสือคู่มือครู และแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชานวัตกรรม
    และคอมพิวเตอร์ศึกษา
24. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
25. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
26. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
27. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
28. โครงการจัดซื้อสื่อตำ�ราเรียนสังคมศึกษา
29. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
30. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
31. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
32. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
33. โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์กีฬา เพื่อการศึกษา
34. โครงการพัฒนาห้องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
35. โครงการจัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์สำ�หรับการจัดการเรียนการสอน
36. โครงการจัดซื้อสื่อการศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน
38. โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน
39. โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
40. โครงการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
41. โครงการตอบปัญหาคณิตศาสตร์  
รวม

งบประมาณ
งบประมาณ เงินนอกงบ
รวม
แผ่นดิน
ประมาณ
14,000
14,000
130,752
130,752
33,600
33,600
50,000
50,000
224,000
224,000
756,326
756,326
1,257,972 1,257,972
36,792
36,792
50,000
50,000
50,000
50,000
2,520
2,520
599,843
599,843
602,396
602,396
6,552

6,552

273,600
64,000
9,156
6,624

22,980
100,000
90,000
273,600
64,000
9,156
6,624

5,292

5,292

63,370
225,430
10,836
7,392
9,072
133,782
36,728
139,230
287,100
3,696
56,521
2,436
4,452

63,370
225,430
10,836
7,392
9,072
133,782
36,728
139,230
287,100
3,696
56,521
2,436
4,452
20,800
1,427,951
55,000
50,000
8,190
6,928,391

22,980
100,000
90,000

20,800
1,427,951
55,000

1,945,083

50,000
8,190
4,983,308
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เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาครูเป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
คณะครุศาสตร์ดำ�เนินการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
และปลูกจิตสำ�นึกให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นคนที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมี
ทักษะวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ
คณะครุศาสตร์เล็งเห็นความสำ�คัญ
ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม
เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ    
เป็นบุคคลที่ทำ�ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม   
โดยในปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์    
ได้จัดโครงการ จิตอาสาร่วมพัฒนาอโรคยาศาล
วัดคำ�ประมงและจิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาล
สกลนคร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกความเป็นคน  
ที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม
เพื่อให้บัณฑิตออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการจิตอาสาโรงพยาบาลสกลนคร

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมออกค่าย “ครุอาสาพัฒนาท้องถิ่น” บ้านสร้างแก้ว จ.สกลนคร วันที่ 13-16 มกราคม 2554

คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ไทคัพ ครั้งที่ 10” และได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดสกลนคร

17

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ร่วมทำ�กิจกรรมจิตอาสา
วัดคำ�ประมง จ.สกลนคร

คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
ภัฏสกล
นคร

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ออกค่าย ครุอาสาบ้านนากว้าง จ.อุดรธานี

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์กำ�หนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในทุก ๆ ด้านทั้งในด้านวิชาการ
และการดำ�เนินชีวิตเมื่อสำ�เร็จการศึกษา และประกอบวิชาชีพครู โดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทุนครูพันธ์ุใหม่ เพื่อให้นักศึกษาที่
มีผลการเรียนดีได้้ประกอบวิชาชีพครูภายหลังจากสำ�เร็จการศึกษา รวมถึงการจัดอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถแก่นักศึกษา ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางโดยในปี 2554 มีนักศึกษารับทุนครูพันธ์ุใหม่ได้จำ�นวน
96 คน ดังแผนภาพต่อไปนี้  

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับทุน โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำ�ร่อง ปีการศึกษา 2553 จำ�นวน 96 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
STRATEGIC

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 เพิ่มองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และจัดให้นักศึกษาได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรในการทำ�วิจัยและงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะครุศาสตร์ให้ความสำ�คัญกับการทำ�วิจัย เพื่อการค้นพบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ศึกษาและการพัฒนาตนเองของบุคลากร สนับสนุนให้เกิดการวิจัยในลักษณะเครือข่าย เพื่อให้องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย
เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง และสามารถพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะครุศาสตร์ได้กำ�หนดให้มีโครงการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากร และโครงการเงินอุดหนุนการวิจัยของ
อาจารย์ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ของคณะได้พัฒนาตนเอง และมีการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทำ�งานวิจัยที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นที่ปรึกษางานวิจัย ดังต่อไปนี้

19
ลำ�ดับ

ชื่อ – สกุล

1

ผศ. เบญจวรรณ  รอดแก้ว

2

1. นายอภิวัฒน์  ปานทอง
2. นายอริญชย์  พรมหมเทพ
3. นายนพรักษ์  แกสมาน
นายสุดประไทย  บุพศิริ  

3

คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
ภัฏสกล
นคร

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการทำ�วิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียน อ่านหนังสือไม่ออก
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว          
คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2
สมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย ของนักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา 2554

จำ�นวนเงิน
(บาท)
40,000

40,000

ผลเฉลยแบบอ่อนของสมการเชิงประกอบของ ตัวดำ�เนินการบางตัว ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวดำ�เนินการลาปลาซ

200,000

1. นางสุจิตรา  แบบประเสริฐ
2. ศึกษาธิการแขวงสะหวันนะเขต
   เมืองไกรสอนพรมวิหาร
3. รศ.บุญปง  แก้วโรดม
1. ผศ.ดร. ถาดทอง  ปานศุภวัชร
2. นายกฤษณะ   กิวิไลย์  

การเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศบนเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก

250,000

การเรียนรู้การให้บริการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตสำ�หรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ในจังหวัดสกลนคร

250,000

6

1. ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์
2. รศ.ดร. ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

การพัฒนาภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุก

230,000

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศบนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ ตะวันออก – ตะวันตก

790,000

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของประเทศบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก :  ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม  และประเทศไทย
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบการผลิตครูของมหาวิทยาลัยกวางบิ่งห์  
วิทยาลัยครูกวางตรี  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  ประเทศไทย

290,000

4

5

8
9

ผศ.ดร. ไชยา  ภาวะบุตร
ผศ.ดร. วัฒนา  สุวรรณไตรย์
Mr. Le Thi Xuan Lien
นายคำ�พูน   ตุไพฑูรย์
ผศ.ดร. มารศรี  กลางประพันธ์
ผศ.ดร. วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธิ์
ผศ.ดร. ไชยา  ภาวะบุตร
Mr.  Le  Thi  Xuan  Lien
นายคำ�พูน   ตุไพฑูรย์
ผศ.ดร. มารศรี  กลางประพันธ์
ดร. สุจิตรา  แบบประเสริฐ
นายบุญส่ง  วงค์คำ�
นางสรินดา  พงษ์คุลีการ
Mr.  Le  Thi  Xuan  Lien

อบรมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

280,000

อบรมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
STRATEGIC

สนับสนุนทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะครุศาสตร์ ได้ดำ�เนินการส่งเสริม อนุรักษ์ ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้
นักศึกษา และชุมชนเล็งเห็นความสำ�คัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และได้เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์
ของคณะ http://edu.snru.ac.th ปี 2554 คณะได้จัดโครงการไหว้ครู และทำ�บุญคณะ โครงการไหว้สาบูชาครูภาษาไทย ประจำ�ปี
การศึกษา 2554 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำ�คัญของการคงทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2554
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คณะครุศาสตร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2554
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ทำ�บุญประจำ�ปีคณะครุศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2554

กลยุทธ์ที่ 2 ฟื้นฟูพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะครุศาสตร์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง    
ทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรม
นอกจากการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว การฟื้นฟู พัฒนา
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่
คณะครุศาสตร์มุ่งเน้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถธำ�รงไว้     
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว้ได้
ปี 2554 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โครงการปฐมวัยรักษ์ธรรมและ
โครงการปลูกจิตสำ�นึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมสำ�หรับ
นักศึกษาครูขึ้น เพื่อให้สามารถธำ�รงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดี

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
สำ�หรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ตัดสินฟุตบอลสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ให้กับอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

น.ส.วนิดา หนึ่งคำ�มี เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวด
อ่านฟังเสียง และนายสถิตย์ ภาคมฤค อาจารย์คณะครุศาสตร์
รับโล่ประกาศเกรียรติคุณ

โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอาสาพัฒนาโรงเรียน
จัดออกค่ายที่โรงเรียนบ้านหนองศาลา วันที่ 27-29 กรกฏาคม 2554

นายมนตรี นาคีย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัล
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2554 วันที่ 20 กันยายน 2554
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
STRATEGIC

บริการวิชาการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 5 ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ชุมชนและสังคม
คณะครุศาสตร์ ส่งเสริมให้จัดการบริการ
วิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
โดยสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้
บุคลากรมีการดำ�เนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสู่
สังคม
ปี 2554 คณะครุศาสตร์มีนโยบายในการ
ให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพมีการให้
บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาค
รัฐและเอกชน เพื่อให้การบริการทางวิชาการตอบ
สนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
ด้วยจะเห็นได้จากกิจกรรมที่สำ�คัญและภาพรวม
ของการให้บริการทางวิชาการของคณะ

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2554

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554

คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
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โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและให้ความรู้ผู้ปกครอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน
โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น
โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในจังหวัดกลุ่มสนุก
โครงการครูวิทยาศาสตร์เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการในชุมชน
รวม

คณะครุศาสตร์จัดอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) แก่นักศึกษาและผู้สนใจ เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2554

สัมมนาทางวิชาการ ค.บ.2 ปีหลัง กับการขอใบประกอบวิชาชีพ
ปัญหาและแนวทางแก้ไข วันที่ 30 เมษายน 2554

โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น
วันที่ 9-11 กันยายน 2553

งบประมาณ เงินนอกงบ
แผ่นดิน
ประมาณ
40,000
20,800
30,000
50,000
149,500
4,830
6,636
240,300

61,466

รวม
40,000
20,800
30,000
50,000
149,500
4,830
6,636
301,766

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วิชาแนะแนว
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2554

โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 29 กรกฏาคม 2554

กิจกรรมการแทนคุณแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่า ภาษาไทย โรงเรียนบ้านดงสาร
อ.อากาศอำ�นวย จ.สกลนคร วันที่ 24-26 ธันวาคม 2553
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
Strategic Plan

บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
เป้าประสงค์ที่ 6 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
คณะครุศาสตร์ มุ่งเน้นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงาน มีโอกาส
ได้พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เพิ่มพูน
ทักษะและมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยเน้น
การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล      
คณะครุ ศ าสตร์ ส นั บ สนุ นให้ บุ ค ลากรได้ รั บ ทุ น
อุดหนุน เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการ
ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และศึกษาดูงาน
คณะครุศาสตร์ สนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีความรู้มีประสบการณ์ที่กว้างขวางและก้าว
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งเป็นการ
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฟุตบอลหนองหญ้าไซคัพ
เพิ่มทักษะความชำ�นาญในการปฏิบัติงานในด้าน
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2553 วันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2554
ต่าง ๆ  ตามหลักธรรมาภิบาล
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คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2554

คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคณะและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 17 มีนาคม 2554

กลยุทธ์ที่ 3 ประชาสัมพันธ์คณะในเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์มุ่งเน้นความสำ�คัญด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะ  
และสังคมภายนอก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการประชาสัมพันธ์คณะ ร่วมกับระบบการประชาสัมพันธ์ในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และมีความครอบคลุมทุก
สาขาวิชา คณะครุศาสตร์จึงได้จัดทำ�โครงการผลิตวารสารของนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย และโครงการจัดทำ�วารสาร
พวงแสด เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และการดำ�เนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
คณะครุศาสตร์

อบรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารและครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำ�ปีงบประมาณ 2553-2554
วิชาบรรณารักษ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด วันที่ 19-21 กรกฏาคม 2554

http://edu.snru.ac.th เวบไซต์คณะครุศาสตร์

สารครุศาสตร์

จดหมายข่าว คณะครุศาสตร์
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กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง
ปี 2554 คณะครุศาสตร์ได้ดำ�เนินการในการเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ การบริหาร
จัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
คณะครุศาสตร์จัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา และโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำ�คัญของการประกัน
คุณภาพ ตาม พรบ.การศึกษารวมถึงการบริหารจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สำ�หรับนักศึกษา
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สำ�หรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
โครงการจัดทำ�วารสารพวงแสด
โครงการจัดทำ�จดหมายข่าว
โครงการศึกษาดูงานทางการศึกษา
โครงการผลิตวารสารของนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

8. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์

งบประมาณ เงินนอกงบ
แผ่นดิน
ประมาณ
10,000
20,000
40,729
317,200
30,000
9,000
100,000
10,668
65,000

รวม

95,000

รวม
10,000
60,729
317,200
30,000
9,000
100,000
10,668
65,000

507,597

602,597

คณะครุศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาและผู้นำ�นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2554

คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
ภัฏสกล
นคร
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การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน สำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของคณะครุศาสตร์เป็นการประเมินผลงานในรอบ
ปีการศึกษา 2553 โดยตัวบ่งชี้เชิงปริมาณเป็นการประเมินจากผลการดำ�เนินงานย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2551-2553
ยกเว้นบางตัวบ่งชี้ที่เป็นผลการดำ�เนินงานของปีการศึกษา 2553 เท่านั้น คณะครุศาสตร์ มีระดับคะแนนการประเมินรวมทุกตัว
บ่งชี้ 4.69 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 11)
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.84 อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการดำ�เนินงาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ�หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
  อุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพบัณฑิต

การดำ�เนินงาน

99.53

คะแนน
4.98

4.27

4.27

67.93
81.25

5.00
5.00
4.81

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การดำ�เนินงาน

56.79
22.86
12.86

คะแนน
5.00
5.00
5.00
5.00

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนำ�ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
  พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

การดำ�เนินงาน

คะแนน

66.67

5.00

4 ข้อ

4.00
4.50

ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดำ�เนินงาน

คะแนน
5.00
5.00
5.00

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

การดำ�เนินงาน

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

การดำ�เนินงาน

5 ข้อ
5 ข้อ

คะแนน
ไม่ประเมินระดับคณะ
3.50
3.50
4.17
3.48
3.49
4.99

คะแนน
4.99
4.99
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านอัตลักษณ์
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

คะแนน
ไม่ประเมินระดับคณะ
4.19
4.19
5 ข้อ
5.00
4.60

การดำ�เนินงาน

ด้านมาตรการส่งเสริม
18.1 ผลการชี้นำ� ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน ด้านจิตสาธารณะ
18.2 ผลการชี้นำ� ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านอนุรักษ์เอกลักษณ์
     ความเป็นไทย
คะแนนเฉลี่ยมาตรการส่งเสริม

การดำ�เนินงาน
5 ข้อ

คะแนน
5.00

5 ข้อ

5.00
5.00

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 18 ตัวบ่งชี้

4.69 ระดับคุณภาพ ดีมาก

คะแนนการประเมินตนเองตามประเภทตัวบ่งชี้
ประเภทตัวบ่งชี้
1.
2.
3.
4.

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  (ตัวบ่งชี้ที่  1 – 15)
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (ตัวบ่งชี้ที่  16.2  และ  17)
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  (ตัวบ่งชี้ที่  18.1  และ  18.2)
ตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา  (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 11)

ค่าเฉลี่ยที่ได้

ระดับคุณภาพ

4.99
4.60
5.00
4.84

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา
ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2554

ผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินพร้อมนำ�เสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา
ตรวจประเมินคณะครุศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2554

คณาจารย์และบุคลากร ร่วมตอบคำ�ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
ภัฏสกล
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การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พระราชบัญญัติการศึกษา ปีพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ให้ทุกสถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก      
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดำ�เนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของ สกอ.  
และตัวบ่งชี้ของ สมศ. จำ�นวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีผลประเมินดังนี้
ผลการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จำ�นวนตัว
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
รวมตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน
บ่งชี้
พัฒนาเพิ่ม
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำ�เนินการ
1
1
4.73  
ดีมาก
2. การเรียนการสอน

8

8

4.81

ดีมาก

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

2

2+2*

5.00

ดีมาก

4. การวิจัย

3

3

5.00

ดีมาก

5. การบริการวิชาการแก่สังคม

2

2

4.83

ดีมาก

6. การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

1

1

5.00

ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

4

4

4.70

ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

1

1

5.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1

1

4.99

ดีมาก

10. องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

2**

2**

5.00

ดีมาก

23+2*+2**

4.91

ดีมาก

รวม

23+2**

2*

2*

หมายเหตุ   :
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยู่ในกลุ่ม ข (สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี)  
2. *  หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่คณะครุศาสตร์พัฒนาเพิ่ม
3. **  หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตรวจประเมินคณะครุศาสตร์ วันที่ 7 กรกฏาคม 2554

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตรวจหลักฐานตัวบ่งชี้คณะครุศาสตร์
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ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยแยกตาม
แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังนี้
จุดแข็งคณะครุศาสตร์ จากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
1. มีแผนกลยุทธ์ที่มีภารกิจครบทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและ                  
   การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และคุรุสภา
3. มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกจำ�นวนมาก
4. มีบุคลากรที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการจำ�นวนมาก  
5. มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นทุกปี และมีบุคลากรที่ทุ่มเททั้งกำ�ลังกายและกำ�ลังใจในการทำ�งาน จึงทำ�ให้บุคลากรมีแบบอย่าง
  ในการปฏิบัติงานและการวางตัวให้เหมาะสม
6. มีการจัดบริการสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการจัดบริการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
  ให้ครอบคลุมการใช้งานของนักศึกษาตลอดบริเวณอาคาร มีการจัดบริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
7. มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
8. มีระบบและกลไกที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะกับวิชาชีพครู
9. เน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นำ�เอาแนวคิดที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการประกอบ
   อาชีพและมีการกำ�หนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
10. มีกลไกการให้คำ�ปรึกษาบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
11. มีการกำ�หนดแผนการพัฒนานักศึกษา โดยมีการกำ�หนดกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษาให้สอดคล้อง ตามคุณลักษณะ
12. มีการกำ�หนดแผนในการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและมีการดำ�เนินกิจกรรมสอดคล้องกับแผนงานที่กำ�หนดไว้
13. มีระบบและกลไกในการดำ�เนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำ�วิจัย และมีระบบสร้างขวัญและกำ�ลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

จุดควรพัฒนาคณะครุศาสตร์ จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
3. ควรให้การยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ และวิชาชีพครูพร้อมทั้งให้รางวัล
  เพื่อเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้บุคลากรได้ปฏิบัติตาม
4. มีแผนในการประเมินผลการจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาทั่วถึงและครบทุกด้านและนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง
  การบริการอย่างจริงจัง  เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานบริการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
5. ควรมีระบบการติดตามประเมินการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
6. ควรมีการประเมินผลการดำ�เนินงาน เพื่อนำ�ผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
8. ส่งเสริมให้อาจารย์ดำ�เนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้
9. มีการจัดทำ�แผนเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
   หรือการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
11. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
12. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะประสบการณ์ตรงไปสู่หน่วยงานหรือสถาบันอย่างสม่ำ�เสมอ
13. ควรมีการประเมินและติดตามการใช้งบประมาณเป็นระยะ ๆ
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อบรม โครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารและครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการ
“ไทยเข้มแข็ง” ระหว่างวันที่ 4 ก.ค. - 31 ส.ค. 2554

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 8 มิ.ย. 54

ม

วิชาภาษาไทย ประถม บูรณาการ 4-6 ก.ค. 54

วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น 19-21 ก.ค. 54

วิชาบรรณารักษ์ 19-21 ก.ค. 54

วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 25-27 ก.ค. 54

วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น 25-27 ก.ค. 54

วิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1-3 ส.ค. 54

วิชาแนะแนว 22-24 ส.ค. 54

วิชาปฐมวัย Master 22-26 ส.ค. 54
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การสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ที่ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลซ

กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี 2554 จัดที่บริเวณอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554

ปลูกจิตสำ�นึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสำ�หรับนักศึกษาครู 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 54 ที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเลย

คณะครุศาสตร์ร่วมงานวันสงกรานต์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 เมษายน 2554 ณ ลานเอนกประสงค์หลังอาคาร 10

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 26 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร

สัมมนาทางวิชาการ ค.บ. 2 ปีหลังอนุปริญญา กับการขอใบประกอบวิชาชีพ วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 226 อาคาร 2 คณะครุศาสตร์
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คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช
ภัฏสกล
นคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฐมนินเเด็ทศกแห่นักงชาติ
ศึกษาใหม่
�ปีการศึก2ษาคณะครุ
2554ศาสตร์
2 มิถุนเมืายน
งานวั
ประจำ�ปีคณะครุ
2554ศาสตร์
จัดที่บริประจำ
เวณอาคาร
่อวัน2554
ที่ 8 มกราคม 2554

ประชุมผู้บริหาร เขตพื้นที่การศึกษาปฐมและมัธยมศึกษา จัดทำ�โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินคณะครุศาสตร์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์

กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทำ�สัญญาทุนครูพันธ์ุใหม่นำ�ร่องปีการศึกษา 2553 วันที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

tion Sakon Nakhon Rajabhat Univers
of Educa
ity
y
t
l
u
c
Fa

34

กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์จัดงานทำ�บุญคณะประจำ�ปี และงานวันครุศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ อาคาร2 คณะครุศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตรวจประเมินคณะครุศาสตร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์จัดให้มีการวิพากษ์ร่างหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (คบ. 5 ปี) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดงานราชภัฏวิชาการครั้งที่ี 8 “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” วันทีี่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดประชุมอาจารย์แนะแนว วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3

คุณลักษณะบัณฑิตครุศาสตร์ “ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู”

พิธีไหว้ครูประจำ�ปีการศึกษา 2554 “ครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณครู” วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานประจำ�ปี 2554
จัดทำ�โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์. 0-4297-0026
โทรสาร. 0-4274-3793
http://edu.snru.ac.th

ที่ปรึกษา
		
		
		
		
กองบรรณาธิการ
		
		

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
อ.บุญส่ง วงค์คำ�
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
อ.ภัทรดร จั้นวันดี
อ.จินดา ลาโพธิ์
นายบุญเกื้อ ครุธคำ�

ICT

คณบดีคณะครุศาสตร์
EDU
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสำ�นักงานคณบดี
อ.นวพร วรรณทอง
อ.สถิตย์ ภาคมฤค
อ.ชานนท์ ไชยทองดี
อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
นายกฤษณะ กีวิไลย์		
นางสาวทัศนีย์ คำ�ปาน

