
 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร ปการศึกษา  2553 

ตอนที่ 2 

รายละเอียดเกีย่วกับคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

1. ขอมูลเบื้องตนคณะครุศาสตร 

     ที่ตั้งสํานักงานคณะครุศาสตร  ตั้งอยูที่อาคาร  2  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร        

เลขที่  680  หมูที่ 11 ถนนสกลนคร – อุดรธาน ี  ตําบลธาตุเชิงชุม   อําเภอเมอืง  จังหวัดสกลนคร   47000

โทรศัพท   0 - 4297 - 0026  โทรสาร   0 - 4274  - 3793 

 

2. ประวัติความเปนมา 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เริ่มเปนหนวยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของ

หมวดวชิาการศึกษา  เกิดข้ึนพรอม ๆ  กับการจดัตัง้โรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร  และเจริญเติบโตข้ึนควบคูไปกับ

สถานศึกษาในนามใหมคือ  วิทยาลัยครูสกลนคร  ตั้งแตวันยกฐานะคือวันที ่ 16 มกราคม 2513  ตอมาได

เปลี่ยนเปนคณะครุศาสตร  ตาม  พ.ร.บ.  วิทยาลัยครู  พ.ศ.  2518  และไดจัดใหมีการสอนระดับปริญญาตรีข้ึน

เปนคร้ังแรกในปการศึกษา  2521  ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  2  ป  (หลังอนุปริญญา)  เปนรุนแรก   

นอกจากนัน้ไดมโีครงการฝกอบรมครูและบคุลากรทางการศึกษาประจาํการ(อคป.) ในหลกัสตูรปริญญาตรี 2 ป  

(หลังอนุปริญญา)  ทาํใหคณะครุศาสตรสามารถสงเสริมวทิยฐานะของบคุลากรทางการศึกษาประจาํการไดสูงข้ึน

มากกวา  10,000  คน   

 ในปการศึกษา  2529    คณะครุศาสตร  เร่ิมใหบริการทางการศึกษาตามโครงการจดัการศึกษาสาํหรับ

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   และไดเร่ิมโครงการ

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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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร ปการศึกษา  2553 

3. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน   พันธกิจ    ประเด็นยุทธศาสตร  และกลยุทธ  

ปรัชญา 

คณะครุศาสตรมุงผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ินใหมีวิสัยทัศน  ใฝรู  สูงาน   

มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทองถ่ิน 

 

ปณิธาน  

            คณะครุศาสตรจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสนองตอบความตองการของทองถ่ิน  สงเสริมการวิจัย 

พัฒนา เผยแพรโดยมุงเนนกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มีการ

เผยแพรศลิปวฒันธรรมไทยและทองถ่ินสรางเครือขายการเรียนรูและการทํางานรวมกันระหวาสถาบันอุดมศึกษา

ในทองถ่ิน   องคการ ชุมชน และตางประเทศ  ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  พัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชในการ

จดัการเรียนการสอน  การบริหารจดัการและการบริการแกสงัคม และปฏิรปูระบบการบริหาร การจดัการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

วิสัยทัศน 

คณะครุศาสตรเปนสถาบันการผลิตครู  บคุลากรทางการศึกษา  โดยนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินและ-

วิชาการสากลมาประยุกตใช  มีการพัฒนาสาขาวิชาใหเปนแกนนํา  เพื่อผลิตครูที่ดีมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

 

พันธกิจ 

1.  ผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 

3.  สนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  บริการวชิาการแกสงัคม 

5.  บริหารจัดการใหมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 7 ~ 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร ปการศึกษา  2553 

พันธกิจที่  1 :   ผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา  

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.  ผลิตและพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้ท้องถ่ิน 

2.  สร้างคนดี  คนเก่งให้สงัคม 

1.  ประชาชนในท้องถ่ินได้รับการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

2.  นกัศกึษาครูเป็นคนด ี คนเกง่  และมีจิตสาธารณะ 

      

เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  ประชาชนในท้องถ่ิน

ได้รับการศกึษาอยา่ง

ตอ่เน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  สง่เสริมการผลิตบณัฑิต 

ทางการศกึษาและจดัให้นกัศกึ 

 ได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

ครูโดยร่วมมือกบัภาครัฐและ 

 เอกชน 

 

2.  พฒันาและปรับปรุงหลกัสตูร

ทางการศกึษาตามความต้องการของ

ท้องถ่ิน 

 

3.  สง่เสริมความพร้อมทางด้าน

ทรัพยากรสําหรับการจดัการเรียน 

การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

4.  สง่เสริมการพฒันาวิชาชีพครูให้มี

ความเข้มแข็ง 

-  โครงการอบรมผู้ตดัสินกีฬาฟตุบอล 

สูม่าตรฐานสากล 

9,500 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการอบรมการใช้  Latex  ในการ 

จดัพิมพ์เรียงสตูรคณิตศาสตร์ 

12,000 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการภมิูปัญญาอาศรม  การนําเสนอ 

ผลงานวิชาการของนกัศกึษาสาขาวิชา  

ภาษาไทย 

15,000 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพครูการศกึษา 

พิเศษ 

10,000 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการพฒันาจิตสูค่วามเป็นครูมืออาชีพ 80,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นกัศกึษา 

คณะครุศาสตร์ 

30,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการเร่ือง  

การวิจยัในชัน้เรียนและเทคนิคการเขียน 

แผนการสอนของนกัศกึษาชัน้ปีที่  4   

ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

40,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการ  Play & Learn = Plearn 25,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการพฒันาครูและบคุลากร 

 ทางการศกึษา 

275,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการบริหารจดัการเรียนการสอน 501,900 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 30,654 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการบริหารจดัการด้านการเรียน 

 การสอนคณะครุศาสตร์ 

2,301,153 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการสนบัสนนุการพฒันาผลงาน 

ทางวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์   

50,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

- โครงการปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุแหง่ชาติ  (TQF) 

80,000  บาท 

งบแผ่นดิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร ปการศึกษา  2553 

เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โครงการ งบประมาณ 

2.  นกัศกึษาครูเป็นคนดี  

คนเกง่  และมีจติ 

สาธารณะ 

1.  เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 

ให้กบันกัศกึษาครู 

 

2.  พฒันานกัศกึษาให้มีจิตสาธารณะ 

 

3.  สนบัสนนุกิจกรรมการพฒันา 

คณุภาพด้านคณุลกัษณะที่พงึ 

 ประสงค์ของนกัศกึษา 

-  โครงการฝึกจดัคา่ยคณิตศาสตร์   

ระยะที่  1 

15,648 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการฝึกจดัคา่ยคณิตศาสตร์   

ระยะที่  2 

10,000 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการสนุทรภูรํ่าลกึ 10,000 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการฝึกอบรมสมาธิสําหรับนกัศกึษา 

วชิาชีพครู  ชัน้ปีที ่ 1  ทกุสาขาวิชา   

 ปีการศกึษา  2553 

80,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการสมัมนาผู้บริหาร  ครูพี่เลีย้ง   

อาจารย์นิเทศ 

75,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการอบรมพฒันาคณุธรรม  จริยธรรม 

 ตามแนววิถีพทุธ 

100,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมตาม  

 แนววิถีพทุธ 

60,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการปฐมวยัรักษ์ธรรม 38,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการมารยาทไทยสําหรับนกัศกึษาครู 100,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ ปี 2553    

ร่วมใจพฒันารับขวญัสานสมัพนัธ์ 

15,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการปฐมวยัสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสกลนคร 

20,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการทอดสื่อการเรียนการสอน 

ทางการศกึษาปฐมวยั 

30,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะสําหรับ 

 นกัศกึษา  ค.บ.  5  ปี 

30,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ   

ประจําปี  2553 

40,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการฟตุบอลวนัเด็กต้านยาเสพติด 10,500 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการพลศกึษาและวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาอาสาพฒันาโรงเรียนท้องถ่ิน 

37,965 บาท 

งบ กศ.ป. 

- โครงการวนัภาษาไทยแหง่ชาติ 10,000 บาท 

งบ กศ.ป. 
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พันธกิจที่  2  :  สงเสริมและสนับสนุนการวจิยัทางการศึกษา 

. 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.  สง่เสริมการวิจยัและพฒันาทางการศกึษา 1.  เพ่ิมองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจยัและพฒันาการศกึษา 

 

 

เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  เพิ่มองค์ความรู้โดยใช้ 

กระบวนการวิจยัและ    

พฒันาการศกึษา 

 

1.  สนบัสนนุและสง่เสริมการทํา

วิจยัการศกึษาในลกัษณะ 

 เครือข่ายที่มีคณุภาพ 

 

2.  พฒันาบคุลากรในการทําวิจยั

และงานสร้างสรรค์ 

 

3.  สง่เสริมและสนบัสนนุการ 

  เผยแพร่ผลงานวิจยัและงาน 

 สร้างสรรค์   

 

-  โครงการอบรมครูผู้สอนแบบบรูณาการ 

ปรัชญา เศษฐกิจพอเพียง 

150,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

สนองพระราชดําริ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพ่ือการสื่อสาร 

140,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-  โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดและพฒันา  

e-Learning (eDL - square) 

100,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

  

 

พันธกิจที่  3  :  สนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

. 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.  การอนรัุกษ์สืบทอดประเพณีวฒันธรรมที่ดีงาม 1.  ประชาชนในท้องถ่ินได้รับความรู้และเข้าใจเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทย 

 

 

เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  ประชาชนในท้องถ่ิน 

 ได้รับความรู้และเข้าใจ 

เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม 

ไทย 

 

1.  สง่เสริมการอนรัุกษ์และทํานบุํารุง 

ศิลปวฒันธรรมไทย 

 

2.  ฟืน้ฟพูฒันาและถ่ายทอดองค์ 

ความรู้ทางศิลปวฒันธรรมไทย 

-  โครงการสง่เสริมจริยธรรมวนัน้อมบชูาครู 

นกัศกึษาคณะครุศาสตร์ 

60,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม  สาํหรับ 

นกัศกึษาครู  หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต 

70,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-  โครงการจี่ข้าวเลา่สกล 6,328 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการจี่ข้าวเลา่สกล 3,136 บาท 

งบ กศ.ป. 

 

 

พันธกิจที่  4  : บริการวชิาการแกสังคม 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.  เพ่ิมศกัยภาพการให้บริการวิชาการแก่สงัคม 1.  ให้บริการวิชาการแก่สงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  ให้บริการวิชาการแก่สงัคม 

 อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก ่

ชมุชนและสงัคม 

 

-  โครงการครุศาสตร์รวมใจออกคา่ยภาษา 

(English  Camp)   

35,800 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติร่วมกบั  

 เทศบาลเมืองสกลนคร  ประจําปี  2553 

25,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

 

พันธกิจที่  5  :  บริหารจดัการใหมคุีณภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.  พฒันาระบบการบริหารจดัการคณะ 1.  บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

 

เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  บริหารจดัการตามหลกั 

ธรรมาภบิาล 

 

1.  พฒันาระบบบริหารจดัการคณะ 

ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

2.  ประชาสมัพนัธ์คณะในเชิงรุก 

 

3.  สร้างเสริมระบบประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

 

4.  พฒันาระบบการบริหารจดัการ 

ความรู้และการบริหารความเสี่ยง 

 

5.  การพฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพ 

 

6.  สง่เสริมและพฒันาการใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  เพ่ือเพ่ิม   

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

-  โครงการสง่เสริมสขุภาพ 35,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

-   โครงการพฒันาบคุลากร  เร่ืองการศกึษา 

ดงูานการศกึษาภายในประเทศเพ่ือ 

พฒันาศกัยภาพการจดัการศกึษาแถบ 

ประเทศตะวนัออกเฉียงใต้ 

230,000 บาท 

งบ กศ.ป. 

 

 

-    โครงการอบรมการประกนัคณุภาพ

การศกึษาสําหรับนกัศกึษาปฐมวยั 

13,440 บาท 

งบ บ.กศ. 

-    โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ  

การศกึษาคณะครุศาสตร์ 

64,000 บาท 

งบ แผ่นดิน 

-   โครงการพฒันาห้องสมดุ 

 

100,000 บาท 

งบแผ่นดิน 

-  โครงการบริหารจดัการเรียนการสอน 

 

2,301,153 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการหลกัสตูรสูห้่องเรียน 

 

7,888 บาท 

งบ บ.กศ. 

-  โครงการจี่ข้าวเลา่สกล 

 

6,328 บาท 

งบ บ.กศ. 

 

4. ผูบริหารคณะครุศาสตร 
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4.1 ทําเนียบคณบดี 

1.   ผศ.ดร.ธร           สุนทรายุทธ หัวหนาคณะ 2518 – 2519 

2.   รศ.ดร.สมศักดิ์       ภูวิภาดาวรรธน หัวหนาคณะ 2520 – 2521 

3.   รศ.ดร.ศักดิ์ไทย     สรุกิจบวร หัวหนาคณะ 2522 –2525 

4.   ผศ.ทรงศรี             เนียวสกุล หัวหนาคณะ 2526 – 2529 

5.   ผศ.ยุทธศักดิ์          ฮมแสน  หัวหนาคณะ 2530 – 2533 

6.   ผศ.ดร.สุรพล         พุฒคํา  หัวหนาคณะ 2534 – 2537 

7.   ผศ.ดร.พนมพร     จินดาสมุทร คณบดี  2538 – 2542 

8.   รศ.พชร                 มีกลาง  คณบดี  2542 – 2546 

9.   ผศ.ดร.สุเทพ         การุณยลัญจกร คณบดี  2546 – 2548 

10. ผศ.ดร.ประยูร        บุญใช  คณบดี  2548 – 2549 

11. ผศ.ดร.มารศรี        กลางประพันธ คณบดี  2549 – 2553 

12. ผศ.ดร.วาโร           เพ็งสวัสดิ์ คณบดี  2553 – ปจจุบัน 

 

4.2  คณะผูบริหาร 

1. ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์  คณบด ี

2. ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร รองคณบดีฝายวิชาการและฝกประสบการณวิชาชีพครู 

3. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

4. อ.บุญสง  วงคคํา   รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

5. อ.วสันต  ศรีหิรัญ   หัวหนาสํานักงานคณบด ี

     

4.3 ประธานสาขาวิชา 

1. ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์  ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2. ผศ.เบญจวรรณ  รอดแกว  ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 

3. ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

4. อ.บุญสง  วงคคํา   ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย 

5. ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง  ประธานสาขาวิชาการศึกษาพเิศษ 

6. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา 

7. ผศ.ดร.ปญญา   นาแพงหมื่น ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 

8. ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 

 

 

5.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร  
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  5.1  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1. ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์    ประธานกรรมการ 

2. ผศ.เบญจวรรณ  รอดแกว  กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร  กรรมการ 

4. นายบุญสง   วงคคํา   กรรมการ 

5. ผศ.ดร.อรวรรณ   นิ่มตลุง  กรรมการ 

6. ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย   พรหมเทพ กรรมการ 

7. ผศ.ดร.ปญญา  นาแพงหมื่น    กรรมการ 

8. ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง    กรรมการ 

9. นายวสันต  ศรีหิรัญ    กรรมการและเลขานกุาร 

10. นายสุดประไทย  บุพศิริ    กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

11. นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. นายบุญเก้ือ  คุรธคํา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

13. นางสาวทัศนีย  คําปาน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

5.2  คณะกรรมการจัดเก็บขอมูลและผูกํากับตัวบงชี ้

รายช่ือผูจัดเก็บและผูกํากับตัวบงช้ีเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร ปการศึกษา 2553 

 

องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูจัดเก็บขอมูล ผูกํากับตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถปุระสงค  และแผนการดําเนนิการ 

ตัวบงช้ีท่ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ 

นางสาวทัศนีย  คําปาน 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

องคประกอบท่ี  2  การผลติบัณฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลกัสตูร อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

อ.วาทินี  อุดมกัน 

อ.พรพิมล  ศวินิา 

นางสาวนิภาพร  เขจรโมทย 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.2  อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

คุณบุญเก้ือ  ครุธคํา  

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

คุณบุญเก้ือ  ครุธคํา 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

อ.ผกาพรรณ  สญูราช 

คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูจัดเก็บขอมูล ผูกํากับตัวบงชี้ 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 

คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

อ.จุฑารัตน  โทษาธรรม 

อ.ชานนท  ไชยทองดี 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

ตัวบงช้ีท่ี  2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

อ.วาทินี  อุดมกัน 

อ.พรพิมล  ศวินิา 

นางสาวนิภาพร  เขจรโมทย 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

อ.สถิตย  ภาคมฤค 

นางสาวพรพิมล  ภูลายยาว 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง 

คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

อ.สถิตย  ภาคมฤค 

นางสาวพรพิมล  ภูลายยาว 

รองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาฯ 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสาร 

อ.อริญชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ระบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรมนักศกึษา อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

            *3.2.1  มรีะบบและกลไกการพัฒนาจติสาธารณะแก

นักศึกษา 

อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

            *3.2.2  ระบบอาจารยท่ีปรึกษา อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

องคประกอบท่ี  4  การวิจยั 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

อ.ภัทรดร  จั้นวันด ี

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

นางสาวจรีวรรณ  วรกาล 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

อ.ภัทรดร  จั้นวันด ี

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

นางสาวจรีวรรณ  วรกาล 

 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

อ.ภัทรดร  จั้นวันด ี

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย 

 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูจัดเก็บขอมูล ผูกํากับตัวบงชี้ 
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องคประกอบท่ี  5  การบริการทางวิชาการแกสงัคม 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1  ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสงัคม อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

อ.ลดาวัลย  มะลิไทย 

อ.ผกาพรรณ  สญูราช 

นางสาวนิภาพร เขจรโมทย 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม 

อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

นางสาวนิภาพร เขจรโมทย 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1  ระบบและกลไกในการทํานุบาํรงุศลิปะและ

วัฒนธรรม 

อ.สถิตย  ภาคมฤค 

นางสาวพรพิมล  ภูลายยาว 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจดัการ 

ตัวบงช้ีท่ี  7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร 

ทุกระดับของสถาบัน 

อ.สุดประไทย บุพศิร ิ

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

ตัวบงช้ีท่ี  7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

อ.ชานนท  ไชยทองดี 

นายบุญเก้ือ  ครุธคํา 

นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากดี  

คณบด ี

ตัวบงช้ีท่ี  7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

นายกฤษณะ  กีวไิลย 

นายบุญเก้ือ  ครุธคํา 

นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากด ี

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

ตัวบงช้ีท่ี  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ 

นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ีท่ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

อ.วาทินี  อุดมกัน 

นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย 

 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษา

ภายใน 

อ.จุฑารัตน  โทษาธรรม 

นายบุญเก้ือ  ครุฑคํา 

นางสาวทัศนีย  คําปาน 

 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูจัดเก็บขอมูล ผูกํากับตัวบงชี้ 
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องคประกอบท่ี  10  องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา  3  ดี 

ตัวบงช้ีท่ี  10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา  3  ด ี (3  D)   อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  10.2  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย  3  ด ี (3D)  

มีความรูเจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

 

 

หมายเหตุ

        2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยูในกลุม  ข.  (สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตร)ี 

    1.  * หมายถึง  ตัวบงช้ีท่ีคณะครุศาสตรพัฒนาเพ่ิม  และ  **  หมายถึงตัวบงช้ีท่ีเปนนโยบายรัฐบาล 



 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร ปการศึกษา  2553 

 

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี 
(อ.วสันต  ศรีหิรัญ) 

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

1. งานบริหารทั่วไป   

   -งานธุรการ /งานสารบรรณ 

   -งานเลขานกุาร/ งานประชุม 

   -งานพิมพ 

2. งานเทคโนโลยสีารสนเทศคณะ  

   -งานประชาสัมพันธคณะ  

   -งานสารสนเทศคณะ (IT)  

   -งานสารสนเทศประกนัคุณภาพ 

   -งานหองคอมพิวเตอร 

3. งานอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

   -งานอาคาร/ งานสถานที ่ 

   -งานหองเรียน/ หองปฏิบัติการ  

 

ฝายวิชาการ 

และฝกประสบการณวิชาชีพครู 
(ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร) 

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

1. งานหลกัสตูร 

   - งานพัฒนาหลักสูตร / การปรับปรุง 

      หลักสูตร / การประเมินหลักสูตร  

   - งานวเิคราะหมาตรฐานหลกัสตูร 

      ตามเกณฑคุรุสภา  

2. งานการเรียนการสอน   

   - งานแนะแนว 

   - งานการรับนักศึกษา 

   - งานการจัดแผนการเรยีน 

   - งานการจัดผูสอน  

   - งานตารางสอน 

3. งานฝกประสบการณวิชาชีพครู  

   - งานปฐมนิเทศ/การสมัมนาระหวาง 

      ฝกสอน / งานปจฉิมนิเทศ 

  - งานการออกนิเทศนักศึกษา / การจัดระบบ 

     การนิเทศ 

   - งานสมัมนา  อ.พ่ีเลี้ยง/โรงเรียนเครือขาย 

     ฝกประสบการณ 

4. งานวิจัยและพัฒนา 

   - แผนพัฒนางานวิจัย 

     

 

ฝายพัฒนานักศึกษา 

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

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

1. งานกิจการนักศึกษา  

  - งานปฐมนิเทศ /งานปจฉิมนิเทศ 

  - งานสโมสรนักศึกษา  

  - งานชมรม 

  - งานการออกคายอาสา 

  - งานระบบอาจารยที่ปรึกษา  

  - งานปกครองและวินัยนักศึกษา 

  - งานแนะแนวสนเทศ / อาชพี 

  - งานทุนการศึกษา 

2. งานพัฒนานักศึกษา  

  - งานพัฒนาคุณลักษณะและบุคลกิภาพ    

     นักศึกษา (กีฬา ดนตรี นาฏศิลป  

     ทักษะชีวิต) 

3. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

   - แผนพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม   

     (แผนพัฒนานักศึกษาดานการทํานุบํารุง 

      ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม  

      จริยธรรม) 

 
 

ฝายวางแผน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
(อ.บุญสง  วงคคํา) 

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

1. งานแผนงานและงบประมาณ  

   -แผนพัฒนาคณะ /แผนยุทธศาสตร    

     แผนปฏิบัติราชการประจําป 

   -งานพัสดุ และงานการเงิน 

   -แผนงบประมาณแผนดิน/ รายได 

   -แผนบรหิารความเสีย่ง  

    

2. งานปฏิบตัติามคํารับรองและประกนั

คุณภาพ   

   -รายงานคาํรบัรองปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.)  

   -รายงานประจําป  

  -รายงานการประกันคณุภาพ  (SAR) 

 

3. งานบริการวิชาการแกสังคม  

 -แผนบรกิารวชิาการ (แผนพัฒนาครู 

     ประจําการ/ ผูบริหาร) 

- งานหองสมุดคณะ และศูนยศึกษาการ 

   พัฒนาคร ู

 
 

โครงสรางการบริหารงานคณะครุศาสตร 

คณบดี  (ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสด์ิ) คณะกรรมการบริหารคณะ 
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7.    สภาพทางกายภาพ  (ไดแก หองเรียน  หองปฏบัิตกิาร  เปนตน) 

 7.1  หองเรียนมาตรฐาน   221 

 7.2  หองเรียนมาตรฐาน  233 – 234 

 7.3  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 (235) 

 7.4  หองประชุมคณะครุศาสตร  (226) 

 7.5  โรงยิมส  พลศึกษา 

 7.6  หองสมุด  (222 - 223) 

 

8.  หลักสูตรที่เปดสอน   

คณะครุศาสตรรบัผดิชอบเฉพาะการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  โดยในปการศึกษา 2553  มีจํานวน 9 หลักสูตร  

ดังนี ้

ชื่อหลักสูตร สภาอนมุตั ิ สกอ.รับทราบ ครุสภารับรอง 

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

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

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

 8. หลกัสตูรสาขาวชิาการศึกษาพเิศษ 27  ต.ค.  2549 19  มี.ค.  2551 11  ก.พ.  2552 

 9. หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 28 ส.ค. 2552 8 ธ.ค. 2552 
กําลังดําเนินการ

รับรองจากคุรสุภา 
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9.  จํานวนนักศึกษาและอาจารย 

 

      9.1  นักศึกษาคณะครุศาสตร   

9.1.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ 

ลาํดับ สาขาวิขา 

ปการศึกษา 2553 

จํานวนนักศึกษา ภาคปกติ 
รวม 

2549 2550 2551 2552 2553 

1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 1 32 38 38 58 61 227 

2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 2 
  

41 57 65 163 

3 สาขาวิชาคณิตศาสตร หมู 1 32 35 22 61 56 206 

4 สาขาวิชาคณิตศาสตร หมู 2 
  

32 
 

55 87 

5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู 1 36 50 37 52 55 230 

6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู 2 
  

42 48 50 140 

7 สาขาวิชาภาษาไทย หมู 1 36 32 38 50 59 215 

8 สาขาวิชาภาษาไทย หมู 2 
   

50 60 110 

9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร หมู 1 27 36 31 54 54 202 

10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร หมู 2 
  

35 46 51 132 

11 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศกึษา หมู 1 
    

56 56 

12 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศกึษา หมู 2 
    

60 60 

13 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา หมู 1 
 

30 29 57 60 176 

14 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา หมู 2 
    

60 60 

15 สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู 1 
 

33 34 53 61 181 

16 สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู 2 
   

38 62 100 

17 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หมู 1 
 

15 
 

18 
 

33 

นกัศึกษาคณะครุศาสตร  163  269  379  642 925 2,378 
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9.1.2  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพเิศษ) 

ลาํดับ สาขาวิขา 

ปการศึกษา 2553 

จํานวนนักศึกษา ภาค  กศ.ป 
รวม 

2550 2551 2552 2553 

1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 1 20 63 41 61 185 

2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 2 
  

11 42 53 

3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 1 (ค.บ. 2 ป)  
 

66 48 
 

114 

4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 2 (ค.บ. 2 ป)  
 

66 40 
 

106 

5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 3 (ค.บ. 2 ป)  
 

66 54 
 

120 

6 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 4 (ค.บ. 2 ป)  
 

62 
  

62 

7 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู 5 (ค.บ. 2 ป)  
 

66 
  

66 

8 สาขาวิชาคณิตศาสตร หมู 1 
   

53 53 

9 สาขาวิชาคณิตศาสตร  (ค.บ. 2 ป) 
  

36 
 

36 

10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู 1 
  

17 45 62 

11 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู 2 
   

34 34 

12 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ค.บ. 2 ป) 
 

47 42 
 

89 

13 สาขาวิชาภาษาไทย หมู 1 
  

14 62 76 

14 สาขาวิชาภาษาไทย หมู 2 
  

13 
 

13 

15 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 2ป) 
  

45 
 

45 

16 สาขาวิชาวิทยาศาสตร หมู 1 
   

23 23 

17 นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศกึษา หมู 1 
   

61 61 

18 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา หมู 1 
   

32 32 

19 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา  (ค.บ. 2ป) 
  

25 
 

25 

20 สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู 1 
  

19 46 65 

นกัศึกษาคณะครุศาสตร 20 436 405 459 1,320 
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    9.2  อาจารยประจําคณะครุศาสตร   

9.2.1 รายชื่ออาจารย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ลําดับ ชื่อ – สกลุ 
 

วุฒิการศึกษา 
ขาราชการ 

พนกังาน หมายเหต ุ
อ. ผศ. รศ. 

1 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กศ.ด.  การบริหารการศึกษา   /   

2 ผศ.ดร.วลันกิา   ฉลากบาง วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  /    

3 ผศ.ดร.มารศร ี กลางประพันธ วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  /    

4 ผศ.ดร.สําราญ   กาํจดัภัย กศ.ด.  วจิยัและประเมนิผลการศึกษา  /    

5 ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน  /    

6 ผศ.ดร.พนมพร   จนิดาสมทุร  กศ.ด.  พัฒนศึกษาศาสตร  /    

7 ผศ.ดร.ถาดทอง   ปานศุภวัชร ศษ.ด.  (หลักสูตรและการสอน)  /    

8 ผศ.ดร.ประยูร   บุญใช ค.ด.  หลักสูตรและการสอน  /    

9 ผศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์ ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา  /    

10 ผศ.ดร.ไชยา   ภาวะบุตร ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา  /    

11 ผศ.ดร.ปญญา   นาแพงหมื่น กศ.ด.  เทคโนโลยีการศึกษา  /    

12 ผศ.ดร.อรวรรณ   นิ่มตลุง ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน  /    

13 ผศ.ดร.ศิกานต  เพียรธัญญกรณ กศ.ด.  การวจิยัและพัฒนาหลักสูตร  /    

14 ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงสพิพัฒน Ph.D.  (Development Communicaton)  /    

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

16 ผศ.สุมาลี  สมพงษ ค.ม.  การวัดและประเมินทางการศึกษา  /    

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

18 ผศ.เบญจวรรณ   รอดแกว ค.ม.  วิจัยการศึกษา  /    

19 ผศ.วันเพ็ญ   จันทรเจริญ ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน  /    

20 ผศ.รักทรัพย   แสนสําแดง ค.ม.  การประถมศึกษา  /    

21 ดร.อษุา   ปราบหงส ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน /     

22 ดร.สุจิตรา   แบบประเสริฐ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน /     

23 ดร.พจมาน  ชาํนาญกจิ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน /     

24 อ.สุชาดา  บุบผา กศ.ม.  การศึกษาพิเศษ /    ลาศึกษาตอ 

25 อ.พรเทพ   เสถียรนพเกา วท.ม.  วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต /     

26 อ.บุญสง   วงคคํา กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย /     

27 อ.สรินดา   พงษคุลีการ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา /     

28 นายอริญชย   พรหมเทพ กศ.ม.  พลศึกษา    /  

29 นายสุดประไทย   บุพศิริ วท.ม.  คณิตศาสตร    /  

30 นายสถติย    ภาคมฤค ศศ.ม.  ภาษาไทย    /  

31 นางสาววาทินี   อุดมกัน วท.ม.  เคม ี    /  

32 นายวสันต   ศรีหิรัญ ศษ.ม.  เทคโนโลยีทางการศึกษา    /  

33 นายภัทรดร   จั้นวันดี กศ.ม.  เทคโนโลยีทางการศึกษา    /  

34 นางสาวสุพตัรา   ปสังคโท ค.ม.  การศึกษาพิเศษ    /  

35 นายนพรกัษ  แกสมาน กศ.ม.  พลศึกษา    / พนักงานอัตราจาง 

รวม  7 19 1 8  

รวมทั้งส้ิน 35  
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9.2.2 จํานวนบุคลากร   คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 นายสนิท   ศิริสานต ลูกจางประจํา 

2 นายเทียนชัย   อินธน ู ลูกจางประจํา 

3 นายกฤษณะ  กีวิไลย นกัวชิาการศึกษา 

4 นายบุญเก้ือ   ครุธคํา นกัวชิาการคอมพวิเตอร 

5 นางสาวสจุิตรตา   ศรีปากด ี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

6 นายนัทพงษ   ยศไชยวิบูลย นักวิชาการพัสด ุ

7 นางสาวจรีวรรณ  วรกาล นกัวชิาการศึกษา 

8 นางสาวพรพิมล   ภูลายยาว เจาหนาที่ประจําหองสมุด 

9 นางสาวทัศนีย  คําปาน เจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสีย่ง 

10 นางสาวนิภาพร   เขจรโมทย เจาหนาที่ประจําศูนยการศึกษาพิเศษ 

11 นางสาวฉวีวรรณ  จันทรได เจาหนาที่ประจําอาคาร 2 

 

 

10.  งบประมาณ  (ปงบประมาณ  2553) 

10.1  งบประมาณแผนดิน        2,175,760 บาท 

10.2  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)     2,587,263 บาท 

10.3  งบโครงการจดัการศึกษาเพือ่ปวงชน (กศ.ป.)   2,753,930 บาท 

รวม             7,516,953 บาท 
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