ตอนที่ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. ขอมูลเบื้องตนคณะครุศาสตร
ที่ตั้งสํานักงานคณะครุศาสตร ตั้งอยูที่อาคาร 2 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมูที่ 11 ถนนสกลนคร – อุดรธานี ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท 0 - 4297 - 0026 โทรสาร 0 - 4274 - 3793

2. ประวัติความเปนมา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเปนหนวยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของ
หมวดวิชาการศึกษา เกิดขึ้นพรอม ๆ กับการจัดตัง้ โรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร และเจริญเติบโตขึ้นควบคูไปกับ
สถานศึกษาในนามใหมคือ วิทยาลัยครูสกลนคร ตั้งแตวันยกฐานะคือวันที่ 16 มกราคม 2513 ตอมาได
เปลี่ยนเปนคณะครุศาสตร ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และไดจัดใหมีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้น
เปนครัง้ แรกในปการศึกษา 2521 ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) เปนรุนแรก
นอกจากนัน้ ไดมโี ครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ(อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป
(หลังอนุปริญญา) ทําใหคณะครุศาสตรสามารถสงเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจําการไดสูงขึ้น
มากกวา 10,000 คน
ในปการศึกษา 2529 คณะครุศาสตร เริม่ ใหบริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) โดยมีสวนรวมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป และระดับปริญญาตรี
2 ป (หลังอนุปริญญา) ตั้งแตยกฐานะเปนคณะครุศาสตร พ.ศ. 2518 ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูจนกระทั่งเปน
สถาบันราชภัฏสกลนครตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในป พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตรไดดําเนินการผลิตและพัฒนาครูอยางตอเนื่องตลอดมา และไดเริ่มโครงการ
ผลิตครูระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค .บ. 5 ป ในป พ .ศ. 2548 เปนรุนแรก โดยมีนักศึกษาวิชาชีพครูที่
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.หลักสูตร 5 ป) จํานวนทั้งสิ้น 219 คน โดย
เปนนักศึกษาทุนจํานวน 46 คน
ในปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตรไดผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสรบัณฑิต (ค.บ. หลักสูตร 5 ป)
จํานวน 9 หลักสูตร ไดแก ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย การศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา และนวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา
มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 2,378 คน ภาคพิเศษ จํานวน 1,320 คน รวมทั้งสิ้น 3,698 คน โดยมี
อาจารยประจํา จํานวน 35 คน บุคลากรและพนักงานจํานวน 11 คน
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3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ

ปรัชญา
คณะครุศาสตรมุงผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่นใหมีวิสัยทัศน ใฝรู สูงาน
มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทองถิ่น
ปณิธาน
คณะครุศาสตรจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสนองตอบความตองการของทองถิ่น สงเสริมการวิจัย
พัฒนา เผยแพรโดยมุงเนนกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการ
เผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมไทยและทองถิน่ สรางเครือขายการเรียนรูและการทํางานรวมกันระหวาสถาบันอุดมศึกษา
ในทองถิ่น องคการ ชุมชน และตางประเทศ ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการแกสงั คม และปฏิรปู ระบบการบริหาร การจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน
คณะครุศาสตรเปนสถาบันการผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา โดยนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นและวิชาการสากลมาประยุกตใช มีการพัฒนาสาขาวิชาใหเปนแกนนํา เพื่อผลิตครูที่ดีมีความเปนเลิศทางวิชาการ
พันธกิจ
1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
3. สนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. บริการวิชาการแกสงั คม
5. บริหารจัดการใหมีคุณภาพ
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พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ท้องถิ่น
2. สร้ างคนดี คนเก่งให้ สงั คม
เป้าประสงค์
1. ประชาชนในท้ องถิ่น
ได้ รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริ มการผลิตบัณฑิต
ทางการศึกษาและจัดให้ นกั ศึก
ได้ มีการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูโดยร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทางการศึกษาตามความต้ องการของ
ท้ องถิ่น
3. ส่งเสริ มความพร้ อมทางด้ าน
ทรัพยากรสําหรับการจัดการเรี ยน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริ มการพัฒนาวิชาชีพครูให้ มี
ความเข้ มแข็ง

1. ประชาชนในท้ องถิ่นได้ รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาครูเป็ นคนดี คนเก่ง และมีจติ สาธารณะ
โครงการ

งบประมาณ

- โครงการอบรมผู้ตดั สินกีฬาฟุตบอล
สูม่ าตรฐานสากล

9,500 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการอบรมการใช้ Latex ในการ
จัดพิมพ์เรี ยงสูตรคณิตศาสตร์

12,000 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการภูมิปัญญาอาศรม การนําเสนอ
ผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูการศึกษา
พิเศษ

15,000 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการพัฒนาจิตสูค่ วามเป็ นครูมืออาชีพ

80,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ แก่นกั ศึกษา
คณะครุศาสตร์

30,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
การวิจยั ในชันเรี
้ ยนและเทคนิคการเขียน
แผนการสอนของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
- โครงการ Play & Learn = Plearn

40,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

275,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการบริ หารจัดการเรี ยนการสอน

501,900 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์

30,654 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการบริ หารจัดการด้ านการเรี ยน
การสอนคณะครุศาสตร์

2,301,153 บาท
งบ บ.กศ.

10,000 บาท
งบ บ.กศ.

25,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์

50,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแห่งชาติ (TQF)

80,000 บาท
งบแผ่นดิน
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เป้าประสงค์
2. นักศึกษาครูเป็ นคนดี
คนเก่ง และมีจติ
สาธารณะ

กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ

1. เสริ มสร้ างคุณธรรมและจริ ยธรรม
ให้ กบั นักศึกษาครู

- โครงการฝึ กจัดค่ายคณิตศาสตร์
ระยะที่ 1

15,648 บาท
งบ บ.กศ.

2. พัฒนานักศึกษาให้ มีจิตสาธารณะ

- โครงการฝึ กจัดค่ายคณิตศาสตร์
ระยะที่ 2

10,000 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการสุนทรภูร่ ํ าลึก

10,000 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการฝึ กอบรมสมาธิสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู ชันปี
้ ที่ 1 ทุกสาขาวิชา
ปี การศึกษา 2553
- โครงการสัมมนาผู้บริ หาร ครูพี่เลี ้ยง
อาจารย์นิเทศ

80,000 บาท
งบ แผ่นดิน
75,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ตามแนววิถีพทุ ธ

100,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมตาม
แนววิถีพทุ ธ

60,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการปฐมวัยรักษ์ ธรรม

38,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการมารยาทไทยสําหรับนักศึกษาครู

100,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2553
ร่วมใจพัฒนารับขวัญสานสัมพันธ์

15,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

20,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการทอดสื่อการเรี ยนการสอน
ทางการศึกษาปฐมวัย

30,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการแข่งขันตอบปั ญหาธรรมะสําหรับ
นักศึกษา ค.บ. 5 ปี

30,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2553

40,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการฟุตบอลวันเด็กต้ านยาเสพติด

10,500 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การกีฬาอาสาพัฒนาโรงเรี ยนท้ องถิ่น

37,965 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

10,000 บาท
งบ กศ.ป.

3. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพด้ านคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ของนักศึกษา
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พันธกิจที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุนการวิจยั ทางการศึกษา
.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1. เพิ่มองค์ความรู้โดยใช้
กระบวนการวิจยั และ
พัฒนาการศึกษา

1. เพิ่มองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั และพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์

โครงการ

1. สนับสนุนและส่งเสริ มการทํา
วิจยั การศึกษาในลักษณะ
เครื อข่ายที่มีคณ
ุ ภาพ

งบประมาณ

- โครงการอบรมครูผ้ สู อนแบบบูรณาการ
ปรัชญา เศษฐกิจพอเพียง
- โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนองพระราชดําริ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
- โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนา
e-Learning (eDL - square)

2. พัฒนาบุคลากรในการทําวิจยั
และงานสร้ างสรรค์
3. ส่งเสริ มและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์

150,000 บาท
งบ แผ่นดิน
140,000 บาท
งบ แผ่นดิน
100,000 บาท
งบ แผ่นดิน

พันธกิจที่ 3 : สนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวฒ
ั นธรรมที่ดีงาม

เป้าประสงค์
1. ประชาชนในท้ องถิ่น
ได้ รับความรู้และเข้ าใจ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ไทย

1. ประชาชนในท้ องถิ่นได้ รับความรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์

โครงการ

1. ส่งเสริ มการอนุรักษ์ และทํานุบํารุง - โครงการส่งเสริ มจริ ยธรรมวันน้ อมบูชาครู
ศิลปวัฒนธรรมไทย
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
2. ฟื น้ ฟูพฒ
ั นาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทย

งบประมาณ
60,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม สําหรับ
นักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

70,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการจี่ข้าวเล่าสกล

6,328 บาท
งบ บ.กศ.
3,136 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการจี่ข้าวเล่าสกล

พันธกิจที่ 4 : บริการวิชาการแกสงั คม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. เพิ่มศักยภาพการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม

เป้าประสงค์

1. ให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1. ให้ บริการวิชาการแก่สงั คม
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ แก่
ชุมชนและสังคม

โครงการ

งบประมาณ

- โครงการครุศาสตร์ รวมใจออกค่ายภาษา
(English Camp)
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ
เทศบาลเมืองสกลนคร ประจําปี 2553

35,800 บาท
งบ บ.กศ.
25,000 บาท
งบ กศ.ป.

พันธกิจที่ 5 : บริหารจัดการใหมคี ณ
ุ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการคณะ

เป้าประสงค์
1. บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1. บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริ หารจัดการคณะ
ให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาสัมพันธ์ คณะในเชิงรุก
3. สร้ างเสริ มระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
ความรู้และการบริ หารความเสี่ยง

โครงการ

งบประมาณ

- โครงการส่งเสริ มสุขภาพ

35,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการศึกษา
ดูงานการศึกษาภายในประเทศเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแถบ
ประเทศตะวันออกเฉียงใต้
- โครงการอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับนักศึกษาปฐมวัย

230,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะครุศาสตร์

64,000 บาท
งบ แผ่นดิน

13,440 บาท
งบ บ.กศ.

5. การพัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพ - โครงการพัฒนาห้ องสมุด

100,000 บาท
งบแผ่นดิน

6. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ

2,301,153 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
- โครงการหลักสูตรสูห่ ้ องเรี ยน
- โครงการจี่ข้าวเล่าสกล

7,888 บาท
งบ บ.กศ.
6,328 บาท
งบ บ.กศ.

4. ผูบริหารคณะครุศาสตร
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4.1 ทําเนียบคณบดี
1. ผศ.ดร.ธร
2. รศ.ดร.สมศักดิ์
3. รศ.ดร.ศักดิ์ไทย
4. ผศ.ทรงศรี
5. ผศ.ยุทธศักดิ์
6. ผศ.ดร.สุรพล
7. ผศ.ดร.พนมพร
8. รศ.พชร
9. ผศ.ดร.สุเทพ
10. ผศ.ดร.ประยูร
11. ผศ.ดร.มารศรี
12. ผศ.ดร.วาโร

สุนทรายุทธ
ภูวิภาดาวรรธน
สุรกิจบวร
เนียวสกุล
ฮมแสน
พุฒคํา
จินดาสมุทร
มีกลาง
การุณยลัญจกร
บุญใช
กลางประพันธ
เพ็งสวัสดิ์

หัวหนาคณะ
หัวหนาคณะ
หัวหนาคณะ
หัวหนาคณะ
หัวหนาคณะ
หัวหนาคณะ
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 – ปจจุบัน

4.2 คณะผูบริหาร
1. ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
2. ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
3. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
4. อ.บุญสง วงคคํา
5. อ.วสันต ศรีหิรัญ

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการและฝกประสบการณวิชาชีพครู
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหนาสํานักงานคณบดี

4.3 ประธานสาขาวิชา
1. ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
2. ผศ.เบญจวรรณ รอดแกว
3. ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
4. อ.บุญสง วงคคํา
5. ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
6. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
7. ผศ.ดร.ปญญา นาแพงหมื่น
8. ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา
ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร
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5.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

1. ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
2. ผศ.เบญจวรรณ รอดแกว
3. ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
4. นายบุญสง วงคคํา
5. ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
6. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
7. ผศ.ดร.ปญญา นาแพงหมื่น
8. ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
9. นายวสันต ศรีหิรัญ
10. นายสุดประไทย บุพศิริ
11. นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
12. นายบุญเกื้อ คุรธคํา
13. นางสาวทัศนีย คําปาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

5.2 คณะกรรมการจัดเก็บขอมูลและผูกํากับตัวบงชี้
รายชื่อผูจัดเก็บและผูกํากับตัวบงชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร ปการศึกษา 2553
องคประกอบและตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
อ.สุดประไทย บุพศิริ
อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
นางสาวทัศนีย คําปาน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วาทินี อุดมกัน
อ.พรพิมล ศิวนิ า
นางสาวนิภาพร เขจรโมทย
ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คุณกฤษณะ กีวไิ ลย
คุณบุญเกื้อ ครุธคํา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
คุณกฤษณะ กีวไิ ลย
คุณบุญเกื้อ ครุธคํา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
อ.วสันต ศรีหิรัญ
สนับสนุน
อ.ผกาพรรณ สูญราช
คุณกฤษณะ กีวไิ ลย
องคประกอบและตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล

ผูกํากับตัวบงชี้
รองคณบดีฝายวางแผนฯ

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
หัวหนาสํานักงานคณบดี

ผูกํากับตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการ คุณกฤษณะ กีวไิ ลย
เรียนรู
อ.จุฑารัตน โทษาธรรม
อ.ชานนท ไชยทองดี
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วาทินี อุดมกัน
อ.พรพิมล ศิวนิ า
นางสาวนิภาพร เขจรโมทย
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม อ.สถิตย ภาคมฤค
คุณลักษณะของบัณฑิต
นางสาวพรพิมล ภูลายยาว
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
อ.สถิตย ภาคมฤค
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
นางสาวพรพิมล ภูลายยาว
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
อ.อริญชย พรหมเทพ
ขอมูลขาวสาร
อ.นพรักษ แกสมาน
อ.อภิวฒ
ั น ปานทอง
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
อ.อริญชย พรหมเทพ
อ.นพรักษ แกสมาน
อ.อภิวฒ
ั น ปานทอง
*3.2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาจิตสาธารณะแก
อ.อริญชย พรหมเทพ
นักศึกษา
อ.นพรักษ แกสมาน
อ.อภิวฒ
ั น ปานทอง
*3.2.2 ระบบอาจารยที่ปรึกษา
อ.อริญชย พรหมเทพ
อ.นพรักษ แกสมาน
อ.อภิวฒ
ั น ปานทอง
องคประกอบที่ 4 การวิจยั
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
อ.ภัทรดร จั้นวันดี
สรางสรรค
อ.อภิวฒ
ั น ปานทอง
นางสาวจีรวรรณ วรกาล
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ อ.ภัทรดร จั้นวันดี
งานสรางสรรค
อ.อภิวฒ
ั น ปานทอง
นางสาวจีรวรรณ วรกาล
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

องคประกอบและตัวบงชี้

อ.ภัทรดร จั้นวันดี
อ.อภิวฒ
ั น ปานทอง
นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย
ผูจัดเก็บขอมูล

หัวหนาสํานักงานคณบดี

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

ผูกํากับตัวบงชี้
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงั คม

อ.วสันต ศรีหิรัญ
อ.อภิวฒ
ั น ปานทอง
อ.ลดาวัลย มะลิไทย
อ.ผกาพรรณ สูญราช
นางสาวนิภาพร เขจรโมทย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ อ.วสันต ศรีหิรัญ
สังคม
คุณกฤษณะ กีวไิ ลย
นางสาวนิภาพร เขจรโมทย
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
อ.สถิตย ภาคมฤค
วัฒนธรรม
นางสาวพรพิมล ภูลายยาว
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร
อ.สุดประไทย บุพศิริ
ทุกระดับของสถาบัน
อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
อ.วสันต ศรีหิรัญ
อ.ชานนท ไชยทองดี
นายบุญเกื้อ ครุธคํา
นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ อ.วสันต ศรีหิรัญ
นายกฤษณะ กีวไิ ลย
นายบุญเกื้อ ครุธคํา
นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
อ.สุดประไทย บุพศิริ
อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
อ.สุพัตรา ปสังคโท
อ.วาทินี อุดมกัน
นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

องคประกอบและตัวบงชี้

อ.จุฑารัตน โทษาธรรม
นายบุญเกื้อ ครุฑคํา
นางสาวทัศนีย คําปาน
ผูจัดเก็บขอมูล

รองคณบดีฝายวางแผนฯ

รองคณบดีฝายวางแผนฯ

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ

หัวหนาสํานักงานคณบดี
คณบดี

หัวหนาสํานักงานคณบดี

หัวหนาสํานักงานคณบดี

รองคณบดีฝายวางแผนฯ

รองคณบดีฝายวางแผนฯ

ผูกํากับตัวบงชี้
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องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
อ.อริญชย
อ.นพรักษ
อ.อภิวฒ
ั น
ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)
อ.อริญชย
มีความรูเจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม
อ.นพรักษ
อ.อภิวฒ
ั น

พรหมเทพ
แกสมาน
ปานทอง
พรหมเทพ
แกสมาน
ปานทอง

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ

หมายเหตุ 1. * หมายถึง ตัวบงชี้ที่คณะครุศาสตรพัฒนาเพิ่ม และ ** หมายถึงตัวบงชี้ที่เปนนโยบายรัฐบาล
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยูในกลุม ข. (สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี)
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โครงสรางการบริหารงานคณะครุศาสตร
คณบดี (ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์)

สํานักงานคณบดี
(อ.วสันต ศรีหิรัญ)
--------------------------1. งานบริหารทั่วไป

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ
-งานประชาสัมพันธคณะ
-งานสารสนเทศคณะ (IT)
-งานสารสนเทศประกันคุณภาพ
-งานหองคอมพิวเตอร

3. งานอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
-งานอาคาร/ งานสถานที่
-งานหองเรียน/ หองปฏิบัติการ

(ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร)
---------------------------1. งานหลักสูตร
- งานพัฒนาหลักสูตร / การปรับปรุง
หลักสูตร / การประเมินหลักสูตร
- งานวิเคราะหมาตรฐานหลักสูตร
ตามเกณฑคุรุสภา

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

3. งานฝกประสบการณวิชาชีพครู
- งานปฐมนิเทศ/การสัมมนาระหวาง
ฝกสอน / งานปจฉิมนิเทศ
- งานการออกนิเทศนักศึกษา / การจัดระบบ
การนิเทศ
- งานสัมมนา อ.พี่เลี้ยง/โรงเรียนเครือขาย
ฝกประสบการณ

ฝายวางแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

ฝายพัฒนานักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

(อ.บุญสง วงคคํา)
----------------------------

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

1. งานแผนงานและงบประมาณ
-แผนพัฒนาคณะ /แผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการประจําป
-งานพัสดุ และงานการเงิน
-แผนงบประมาณแผนดิน/ รายได
-แผนบริหารความเสีย่ ง

2. งานปฏิบตั ติ ามคํารับรองและประกัน
คุณภาพ
-รายงานคํารับรองปฏิบตั ริ าชการ
(ก.พ.ร.)
-รายงานประจําป
-รายงานการประกันคุณภาพ (SAR)

3. งานบริการวิชาการแกสังคม
-แผนบริการวิชาการ (แผนพัฒนาครู
ประจําการ/ ผูบริหาร)
- งานหองสมุดคณะ และศูนยศึกษาการ
พัฒนาครู

1. งานกิจการนักศึกษา
- งานปฐมนิเทศ/งานปจฉิมนิเทศ
- งานสโมสรนักศึกษา
- งานชมรม
- งานการออกคายอาสา
- งานระบบอาจารยที่ปรึกษา
- งานปกครองและวินัยนักศึกษา
- งานแนะแนวสนเทศ / อาชีพ
- งานทุนการศึกษา

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

3. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- แผนพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม
(แผนพัฒนานักศึกษาดานการทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม)

4. งานวิจัยและพัฒนา
- แผนพัฒนางานวิจัย
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-งานธุรการ /งานสารบรรณ
-งานเลขานุการ/ งานประชุม
-งานพิมพ

ฝายวิชาการ
และฝกประสบการณวิชาชีพครู

คณะกรรมการบริหารคณะ

~ 17 ~

7.

สภาพทางกายภาพ (ไดแก หองเรียน หองปฏิบตั กิ าร เปนตน )
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

หองเรียนมาตรฐาน 221
หองเรียนมาตรฐาน 233 – 234
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 (235)
หองประชุมคณะครุศาสตร (226)
โรงยิมส พลศึกษา
หองสมุด (222 - 223)

8. หลักสูตรที่เปดสอน
คณะครุศาสตรรบั ผิดชอบเฉพาะการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในปการศึกษา 2553 มีจํานวน 9 หลักสูตร
ดังนี้
สภาอนุมตั ิ
สกอ.รับทราบ ครุสภารับรอง
ชื่อหลักสูตร
23 ก.ค. 2546
19 ม.ค. 2552
25 มี.ค. 2553
1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
23 ก.ค. 2546
19 ม.ค. 2552
25 มี.ค. 2553
2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2546
19 ม.ค. 2552
25 มี.ค. 2553
3. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
23 ก.ค. 2546
19 ม.ค. 2552
25 มี.ค. 2553
4. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร
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
22 ธ.ค. 2549
4 ต.ค. 2550
11 ก.พ. 2552
7. หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา
27 ต.ค. 2549
19 มี.ค. 2551
11 ก.พ. 2552
8. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
9. หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา

28 ส.ค. 2552

8 ธ.ค. 2552

กําลังดําเนินการ
รับรองจากคุรสุ ภา
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9. จํานวนนักศึกษาและอาจารย
9.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร
9.1.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ปการศึกษา 2553
ลําดับ

สาขาวิขา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 1
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร หมู 1
สาขาวิชาคณิตศาสตร หมู 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู 2
สาขาวิชาภาษาไทย หมู 1
สาขาวิชาภาษาไทย หมู 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร หมู 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร หมู 2
นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศกึ ษา หมู 1
นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศกึ ษา หมู 2
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา หมู 1
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา หมู 2
สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู 1
สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู 2
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หมู 1
นักศึกษาคณะครุศาสตร

จํานวนนักศึกษา ภาคปกติ
2549 2550 2551 2552 2553
61
32
38
38
58
41
57
65
56
32
35
22
61
32
55
55
36
50
37
52
42
48
50
59
36
32
38
50
50
60
54
27
36
31
54
35
46
51
56
60
30
29
57
60
60
33
34
53
61
38
62
15
18

227
163
206
87
230
140
215
110
202
132
56
60
176
60
181
100
33

163

2,378

269

379

642

925

รวม
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9.1.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ลําดับ

สาขาวิขา

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

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 1
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 2
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 1 (ค.บ. 2 ป)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 2 (ค.บ. 2 ป)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 3 (ค.บ. 2 ป)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 4 (ค.บ. 2 ป)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 5 (ค.บ. 2 ป)
สาขาวิชาคณิตศาสตร หมู 1
สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ. 2 ป)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 2 ป)
สาขาวิชาภาษาไทย หมู 1
สาขาวิชาภาษาไทย หมู 2
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 2ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร หมู 1
นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศกึ ษา หมู 1
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา หมู 1
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา (ค.บ. 2ป)
สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู 1
นักศึกษาคณะครุศาสตร

ปการศึกษา 2553
จํานวนนักศึกษา ภาค กศ.ป
2550 2551 2552 2553
61
20
63
41
11
42
66
48
66
40
66
54
62
66
53
36
17
45
34
47
42
14
62
13
45
23
61
32
25
19
46
20
436 405 459

รวม
185
53
114
106
120
62
66
53
36
62
34
89
76
13
45
23
61
32
25
65
1,320
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9.2 อาจารยประจําคณะครุศาสตร
9.2.1 รายชื่ออาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย
กศ.ด. วิจยั และประเมินผลการศึกษา
ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร
กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร
ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.ปญญา นาแพงหมื่น
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.ศิกานต เพียรธัญญกรณ
กศ.ด. การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
Ph.D.
(Development Communicaton)
ผศ.ดร.ภูมิพงศ จอมหงสพิพัฒน
ผศ.ดร.สมศรี ทองนุช
กศ.ด. การอุดมศึกษา
ผศ.สุมาลี สมพงษ
ค.ม. การวัดและประเมินทางการศึกษา
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
ศษ.ม. พลศึกษา
ผศ.เบญจวรรณ รอดแกว
ค.ม. วิจัยการศึกษา
ผศ.วันเพ็ญ จันทรเจริญ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
ผศ.รักทรัพย แสนสําแดง
ค.ม. การประถมศึกษา
ดร.อุษา ปราบหงส
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ดร.พจมาน ชํานาญกิจ
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
อ.สุชาดา บุบผา
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ
อ.พรเทพ เสถียรนพเกา
วท.ม. วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
อ.บุญสง วงคคํา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
อ.สรินดา พงษคุลีการ
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
นายอริญชย พรหมเทพ
กศ.ม. พลศึกษา
นายสุดประไทย บุพศิริ
วท.ม. คณิตศาสตร
นายสถิตย ภาคมฤค
ศศ.ม. ภาษาไทย
นางสาววาทินี อุดมกัน
วท.ม. เคมี
นายวสันต ศรีหิรัญ
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายภัทรดร จั้นวันดี
กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวสุพตั รา ปสังคโท
ค.ม. การศึกษาพิเศษ
นายนพรักษ แกสมาน
กศ.ม. พลศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ขาราชการ
อ.

ผศ.

รศ.
/

พนักงาน

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ

ไปชวยราชการ

/
/
/
/
/
/
/

ลาศึกษาตอ

7

19

1
35

/
/
/
/
/
/
/
/
8

พนักงานอัตราจาง
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9.2.2 จํานวนบุคลากร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นายสนิท ศิริสานต
นายเทียนชัย อินธนู
นายกฤษณะ กีวิไลย
นายบุญเกื้อ ครุธคํา
นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย
นางสาวจีรวรรณ วรกาล
นางสาวพรพิมล ภูลายยาว
นางสาวทัศนีย คําปาน
นางสาวนิภาพร เขจรโมทย
นางสาวฉวีวรรณ จันทรได

ตําแหนง
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่ประจําหองสมุด
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสีย่ ง
เจาหนาที่ประจําศูนยการศึกษาพิเศษ
เจาหนาที่ประจําอาคาร 2

10. งบประมาณ (ปงบประมาณ 2553)
10.1 งบประมาณแผนดิน
10.2 งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
10.3 งบโครงการจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน (กศ.ป.)
รวม

2,175,760
2,587,263
2,753,930
7,516,953

บาท
บาท
บาท
บาท
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