ตอนที่ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. ข้อมูลเบื้องต้นของคณะครุศาสตร์
ที่ตั้ง สานักงานคณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ที่ 11 ถนนสกลนคร – อุดรธานี ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 - 4297 - 0026 โทรสาร 0 - 4274 - 3793

2. ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ปณิธาน/ ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา
คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ สู้งาน
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผูน้ าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันการผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา โดยนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาการ
สากลมาประยุกต์ใช้ มีการพัฒนาโปรแกรมวิชาให้เป็นแกนนา เพื่อผลิตครูที่ดีมคี วามเป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ทางการศึกษา
สนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการแก่สังคม

ปณิธาน
คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย
พัฒนา เผยแพร่โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการทางานร่วมกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ในท้องถิน่ องค์การ ชุมชน และต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
การเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการแก่สังคม และปฏิรปู ระบบการบริหารการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ผลิตและพัฒนาครูให้ท้องถิน่
เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงหรือเท่าเทียมและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1. การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ทเี่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางด้านการศึกษาและจัดให้นักศึกษาได้มีการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน
3. พัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมงานพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ
5. ส่งเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและวัสดุครุภัณฑ์สาหรับ
การจัดการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เพิ่มศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ : การเพิ่มคุณภาพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตวิชาชีพครู
กลยุทธ์ 1. สนับสนุนการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตวิชาชีพครู
2. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะและจิตอาสา
3. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้สังคม
เป้าประสงค์ : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาครูประจาการและประชาชน
กลยุทธ์ 1. มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาภายใน
ท้องถิ่น
2. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 วิจัยและพัฒนา
เป้าประสงค์ : การเพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม
2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยทางการศึกษาในลักษณะเครือข่ายที่มคี ุณภาพเพื่อ
พัฒนาสังคม
3. พัฒนาบุคลากรในการทาวิจัย งานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ
5. สร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดงี าม
เป้าประสงค์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ฟื้นฟูพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
การบริการทางวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะ
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีการประชาสัมพันธ์คณะในเชิงรุกให้ทราบถึงข่าวสารและความก้าวหน้าของ
หน่วยงาน
3. นาหลักการบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารงานของ
ทางคณะ

3. ประวัติความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเป็นหน่วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของหมวด
วิชาการศึกษา เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตัง้ โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร และเจริญเติบโตขึ้นควบคูไ่ ปกับสถานศึกษา
ในนามใหม่ คือ วิทยาลัยครูสกลนคร ตั้งแต่วันยกฐานะ คือวันที่ 16 มกราคม 2513 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น
คณะครุศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุน่ แรก นอกจากนั้น
ได้มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการ (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี
(หลังอนุปริญญา) ทาให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจาการได้สูงขึ้น
มากกว่า 10,000 คน
ในปีการศึกษา 2529 คณะครุศาสตร์ เริ่มให้บริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ (กศ.บป.) โดยมีส่วนร่วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี
(หลังอนุปริญญา) ตั้งแต่ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2518 ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู จนกระทั่งเป็น
สถาบันราชภัฏสกลนคร ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมา และได้เริม่ โครงการผลิตครู
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. 5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็นรุน่ แรก โดยมีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.หลักสูตร 5 ปี) จานวนทั้งสิ้น 219 คน โดยเป็นนักศึกษาทุนจานวน
46 คน
ในปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสรบัณฑิต (ค.บ. หลักสูตร 5 ปี)
จานวน 8 หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ และพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มีนักศึกษาภาคปกติ จานวน 1,728 คน ภาคพิเศษ จานวน
1,174 คน รวมทั้งสิ้น 2,902 คน โดยมีอาจารย์ประจา จานวน 36 คน บุคลากรและพนักงานจานวน 11 คน
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4. ชื่อผู้บริหาร อดีต – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2553)
4.1 คณบดี
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ธร
รศ.ดร.สมศักดิ์
รศ.ดร.ศักดิ์ไทย
ผศ.ทรงศรี
ผศ.ยุทธศักดิ์
ผศ.ดร.สุรพล
ผศ.ดร.พนมพร
รศ.พชร
ผศ.ดร.สุเทพ
ผศ.ดร.ประยูร
ผศ.ดร.มารศรี
ผศ.ดร.วาโร

สุนทรายุทธ์
ภู่วิภาดาวรรธน์
สุรกิจบวร
เนียวสกุล
ฮมแสน
พุฒคา
จินดาสมุทร์
มีกลาง
การุณย์ลัญจกร
บุญใช้
กลางประพันธ์
เพ็งสวัสดิ์

4.2 รองคณบดี
4.2.1 รองคณบดี (ช่วงปี 2549 – 30
1) อ.บุญส่ง วงค์คา
2) ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
3) อ.สรินดา พงษ์คุลีการ
4) นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี

ตาแหน่ง

ช่วงเวลา (พ.ศ.)

หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี

2518 – 2519
2520 – 2521
2522 – 2525
2526 – 2529
2530 – 2533
2534 – 2537
2538 – 2542
2542 – 2546
2546 – 2548
2548 – 2549
2549 – 2553
2553 – ปัจจุบัน

เมษายน 2553)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รองคณบดีผ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกอบรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสานักงานคณบดี

4.2.2 รองคณดี (1 พฤษภาคม 2553 – ปัจจุบัน)
1) ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2) ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
3) อ.บุญส่ง วงค์คา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
4) อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
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4.3 ประธานสาขาวิชา
1) ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
2) ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
3) ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
4) อ.บุญส่ง วงค์คา
5) ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
6) ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
7) ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
8) ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์
5.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ช่วงปี 2549 - 30 เมษายน 2553)
1) ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์
ประธานกรรมการ
2) รศ. พชร มีกลาง
กรรมการ
3) ผศ.สุมาลี สมพงษ์
กรรมการ
4) ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์
กรรมการ
5) ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
กรรมการ
6) ผศ.วันเพ็ญ จันทร์เจริญ
กรรมการ
7) ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
กรรมการ
8) ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
กรรมการ
9) ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
กรรมการ
10) ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา
กรรมการ
11) นายวิรัทธิ์ ฤทธิธรรม
กรรมการ
12) นายวสันต์ ศรีหิรัญ
กรรมการ
13) นายสถิตย์ ภาคมฤค
กรรมการ
14) นายอริญชย์ พรหมเทพ
กรรมการ
15) นางสาววาทินี อุดมกัน
กรรมการ
16) นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
กรรมการ
17) นายบุญส่ง วงค์คา
กรรมการและเลขานุการ
18) ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19) นางสาวสรินดา พงษ์คุลีการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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5.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (1 พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน)
1) ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
2) ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
กรรมการ
3) ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
กรรมการ
4) นายบุญส่ง วงค์คา
กรรมการ
5) ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
กรรมการ
6) ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
กรรมการ
7) ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมืน่
กรรมการ
8) ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
กรรมการ
9) นายวสันต์ ศรีหิรัญ
กรรมการและเลขานุการ
10) นายสุดประไทย บุพศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11) นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
12) นายบุญเกื้อ คุรธคา
ผู้ช่วยเลขานุการ
13) นางสาวทัศนีย์ คาปาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.3 คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผู้กากับตัวบ่งชี้
รายชื่อผู้จัดเก็บและผู้กากับตัวบ่งชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ อ.สุดประไทย บุพศิริ
พัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความ
สาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ อ.สุดประไทย บุพศิริ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อ.สถิตย์ ภาคมฤค
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วาทินี อุดมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อ.สถิตย์ ภาคมฤค
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วาทินี อุดมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
อ.สถิตย์ ภาคมฤค
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กรและชุมชน
อ.สุพัตรา ปสังคโท
ภายนอกมีส่วนร่วม
อ.วาทินี อุดมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
นายกฤษณะ กีวิไลย์
อาจารย์ประจา
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี

ผู้กากับตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

หัวหน้าสานักงานคณบดี
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโทปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ นายกฤษณะ กีวิไลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อ.สถิตย์ ภาคมฤค
วิชาชีพของคณาจารย์
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วาทินี อุดมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจา
อ.สุพัตรา ปสังคโท
ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อ.วาทินี อุดมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
นายกฤษณะ กีวิไลย์
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ
นายกฤษณะ กีวิไลย์
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ นายกฤษณะ กีวิไลย์
และผู้ใช้บัณฑิต
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษา อ.อริญชย์ พรหมเทพ
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
อ.อริญชย์ พรหมเทพ
อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
อ.สถิตย์ ภาคมฤค
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ
อ.อริญชย์ พรหมเทพ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
อ.สถิตย์ ภาคมฤค
*ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
อ.อริญชย์ พรหมเทพ
คุณธรรม
อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
อ.สถิตย์ ภาคมฤค

ผู้กากับตัวบ่งชี้
หัวหน้าสานักงานคณบดี

หัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
หัวหน้าสานักงานคณบดี

หัวหน้าสานักงานคณบดี

หัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
*ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.2 มีระบบและกลไกการพัฒนาจิตสาธารณะแก่
นักศึกษา
*ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน

ผู้จัดเก็บข้อมูล
อ.อริญชย์ พรหมเทพ
อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
อ.สถิตย์ ภาคมฤค
อ.อริญชย์ พรหมเทพ
อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
อ.สถิตย์ ภาคมฤค

ผู้กากับตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วิรัทธิ์ ฤทธิธรรม
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วิรัทธิ์ ฤทธิธรรม
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วิรัทธิ์ ฤทธิธรรม
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วิรัทธิ์ ฤทธิธรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการบริการ อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
ทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพใน
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ นายกฤษณะ กีวิไลย์
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
ประจา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
พระราชดาริ
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (จานวนศูนย์เครือข่าย)
(เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล

ผู้จัดเก็บข้อมูล
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
นายบุญเกื้อ ครุธคา

ผู้กากับตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

อ.สถิตย์ ภาคมฤค

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูอ่ งค์การเรียนรู้
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ อ.สุพัตรา ปสังคโท
พัฒนา และธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อ.วาทินี อุดมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การ
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
เรียนการสอน และการวิจัย
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทาง อ.สถิตย์ ภาคมฤค
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วาทินี อุดมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
อ.สุพัตรา ปสังคโท
กระบวนการบริหารการศึกษา
อ.วาทินี อุดมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
อ.สุดประไทย บุพศิริ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
อ.สุพัตรา ปสังคโท
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
อ.วาทินี อุดมกัน
ประสิทธิภาพ

คณบดี

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์

~ 13 ~

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้
เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

ผู้จัดเก็บข้อมูล
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคา
นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี

ผู้กากับตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

อ.สุดประไทย บุพศิริ
อ.วาทินี อุดมกัน
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
อ.สุดประไทย บุพศิริ
อ.วาทินี อุดมกัน
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
อ.สุดประไทย บุพศิริ
อ.วาทินี อุดมกัน
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

อ.อริญชย์ พรหมเทพ
อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
อ.สถิตย์ ภาคมฤค
อ.อริญชย์ พรหมเทพ
อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
อ.สถิตย์ ภาคมฤค

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

หมายเหตุ 1) * หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่ม
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยู่ในกลุ่มสถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
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โครงสร้างการบริหารงานคณะครุศาสตร์
คณบดี (ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ)์

- คณะกรรมการประจาคณะ

สานักงานคณบดี
(อ.วสันต์ ศรีหิรัญ)
--------------------------1. งานบริหารทั่วไป
-งานธุรการ /งานสารบรรณ
-งานเลขานุการ/ งานประชุม
-งานพิมพ์

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ
-งานประชาสัมพันธ์คณะ
-งานสารสนเทศคณะ (IT)
-งานสารสนเทศประกันคุณภาพ
-งานห้องคอมพิวเตอร์

3. งานอาคารสถานที่ และสิ่งอานวย
ความสะดวก
-งานอาคาร/ งานสถานที่
-งานห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายวิชาการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร)
---------------------------1. งานหลักสูตร
- งานพัฒนาหลักสูตร / การปรับปรุง
หลักสูตร / การประเมินหลักสูตร
- งานวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตร
ตามเกณฑ์คุรุสภา

2. งานการเรียนการสอน
- งานแนะแนว
- งานการรับนักศึกษา
- งานการจัดแผนการเรียน
- งานการจัดผู้สอน
- งานตารางสอน

3. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- งานปฐมนิเทศ/การสัมมนาระหว่าง
ฝึกสอน / งานปัจฉิมนิเทศ
- งานการออกนิเทศนักศึกษา / การจัดระบบ
การนิเทศ
- งานสัมมนา อ.พี่เลี้ยง/โรงเรียนเครือข่าย
ฝึกประสบการณ์

4. งานวิจัยและพัฒนา
- แผนพัฒนางานวิจัย
- แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ

ฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
(อ.บุญส่ง วงค์คา)
---------------------------1. งานแผนงานและงบประมาณ
-แผนพัฒนาคณะ /แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
-งานพัสดุ และงานการเงิน
-แผนงบประมาณแผ่นดิน/ รายได้
-แผนบริหารความเสี่ยง

2. งานปฏิบัติตามคารับรองและประกัน
คุณภาพ
-รายงานคารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
-รายงานประจาปี
-รายงานการประกันคุณภาพ (SAR)

3. งานบริการวิชาการแก่สังคม
-แผนบริการวิชาการ (แผนพัฒนาครู
ประจาการ/ ผู้บริหาร)
- งานห้องสมุดคณะ และศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครู

- คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
(ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ)
---------------------------1. งานกิจการนักศึกษา
- งานปฐมนิเทศ /งานปัจฉิมนิเทศ
- งานสโมสรนักศึกษา
- งานชมรม
- งานการออกค่ายอาสา
- งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- งานปกครองและวินัยนักศึกษา
- งานแนะแนวสนเทศ / อาชีพ
- งานทุนการศึกษา

2. งานพัฒนานักศึกษา
- งานพัฒนาคุณลักษณะและบุคลิกภาพ
นักศึกษา (กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์
ทักษะชีวิต)

3. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- แผนพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม
(แผนพัฒนานักศึกษาด้านการทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม)
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7.

สภาพทางกายภาพ (ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ห้องเรียนมาตรฐาน 221
ห้องเรียนมาตรฐาน 233 – 234
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 (235)
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 2 (226)
โรงยิมส์ พลศึกษา

8. หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์รับผิดชอบเฉพาะการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจานวน 8 หลักสูตร ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
1) หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย
2) หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
3) หลักสูตรสาขาวิชา
สังคมศึกษา
4) หลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
5) หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
6) หลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
7) หลักสูตรสาขาวิชา
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การกีฬา
8) หลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ

วันที่ปรับปรุง
23 ก.ค. 2546

สภาอนุมัติ
23 ก.ค. 2546

สกอ.รับทราบ
19 ม.ค. 2552

กพ.รับรอง
23 ก.ค. 2546

ครุสภารับรอง
25 มี.ค. 2553

23 ก.ค. 2546

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

25 มี.ค. 2553

23 ก.ค. 2546

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

25 มี.ค. 2553

23 ก.ค. 2546

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

25 มี.ค. 2553

23 ก.ค. 2546

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

25 มี.ค. 2553

23 ก.ค. 2546

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

25 มี.ค. 2553

22 ธ.ค. 2549

22 ธ.ค. 2549

4 ต.ค. 2550

4 ต.ค. 2550

11 ก.พ. 2552

27 ต.ค. 2549

27 ต.ค. 2549

19 มี.ค. 2551

19 มี.ค. 2551

11 ก.พ. 2552

9. จานวนอาจารย์ และนักศึกษา
-

9.1 จานวนนักศึกษาทัง้ หมดในปีการศึกษา 2552 จานวน 2,902 คน จาแนกได้ดงั นี้
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
1,728 คน
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
1,174 คน
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9.2 อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
ประเภท
ปฏิบตั ิงานที่มหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
อาจารย์พิเศษ
รวม

28
6
34

ไปช่วยราชการ

ศึกษาต่อ

รวมทั้งสิ้น

1
1

1
1

30
6
36

รศ.

รวม

2
2

30
6
36

9.3 จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ปีงบประมาณ 2552)
ประเภท
อาจารย์
ผศ.
1.
2.
3.
4.

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
อาจารย์พิเศษ
รวม

7
6
13

21
21

10. งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2552)
10.1
10.2
10.3
10.4

งบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ (โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใช้ทรัพยากรร่วม)
เงินนอกงบประมาณ (โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน)
รวม

3,035,450 บาท
1,227,264 บาท
2,976,827 บาท
2,398,795 บาท
9,638,336 บาท
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