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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการพิจารณาให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้จัดต้ังคณะครุศาสตร์เป็นส่วนงาน ภายในของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ .ศ.2548 
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และข้อ 3          
แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2555 โดยประกาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
นครพนมนับแต่น้ันเป็นต้นมา 
 รายงานประจ าปี พ.ศ.2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจทั้ง 5 ด้าน
ของคณะ คือ (1) ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพและตรงตามความ
ต้องการของสังคม (2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทาง
การศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม (3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
และประชาคมอาเซียน (4) ท านุบ ารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (5) บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล โดยรวบรวมข้อมูลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะได้ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ               
และประสิทธิผลการบริหารจัดการภายในคณะครุศาสตร์ และเป็นข้อมูลในการทบทวนการด าเนินงาน พรอ้มทัง้
น าข้อมูลมาปรับปรุงการท างานในปีต่อ ๆ ไป 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2559 ฉบับนี้จะมี
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ และขอขอบคุณคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันการด าเนินงานในคณะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ           
และเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะด้วยดีตลอดมา 
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1.  ประวัตคิวามเป็นมาของคณะครุศาสตร์โดยย่อ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการพิจารณาให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้จัดตั้งคณะครุศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร์          
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 
4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550 และข้อ 3 แห่งประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555               
โดยประกาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม           
นับแต่นั้น 
 

2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
 
2.1  วิสัยทัศน์   
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะช้ันน าในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิต        
และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบนฐานการวิจัยและการบริการวิชาการที่
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 
2.2  ข้อความอธิบายวิสัยทัศน์ 
 1.  คณะช้ันน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หมายถึง การเป็นช้ันน าในกลุ่มประเทศ 6 ประเทศ คือ ไทย 
ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต ้
 2.  บนฐานการวิจัย คือ มีระบบการสง่เสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย 
 3.  นวัตกรรมทางการศึกษา คือ นวัตกรรมที่ได้รับจากการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
 4.  การบริการวิชาการ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 
 
2.3  พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพและตรงตามความ
ต้องการของสังคม 
 2.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา
รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
 3.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน 
 4.  ท านุบ ารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 5.  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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2.4  เป้าประสงค์ 
 1.  บัณฑิตมีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความต้องการ
ของสังคม 
 2.  มีแหล่งสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 3.  มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการในชุมชน สังคม และประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
 4.  มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่นักศึกษา 
 5.  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.5  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
 “เสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
  
2.6  อัตลักษณ์ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  
 - มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency) 
 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Communication) 
 - เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
(Cultural Understanding) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำาปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  3
รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 2 ] 

1.  ประวัตคิวามเป็นมาของคณะครุศาสตร์โดยย่อ 
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โดยประกาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม           
นับแต่นั้น 
 

2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
 
2.1  วิสัยทัศน์   
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะช้ันน าในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิต        
และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบนฐานการวิจัยและการบริการวิชาการที่
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 
2.2  ข้อความอธิบายวิสัยทัศน์ 
 1.  คณะช้ันน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หมายถึง การเป็นช้ันน าในกลุ่มประเทศ 6 ประเทศ คือ ไทย 
ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต ้
 2.  บนฐานการวิจัย คือ มีระบบการสง่เสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย 
 3.  นวัตกรรมทางการศึกษา คือ นวัตกรรมที่ได้รับจากการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
 4.  การบริการวิชาการ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน 
 
2.3  พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพและตรงตามความ
ต้องการของสังคม 
 2.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา
รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
 3.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน 
 4.  ท านุบ ารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 5.  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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2.4  เป้าประสงค์ 
 1.  บัณฑิตมีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความต้องการ
ของสังคม 
 2.  มีแหล่งสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 3.  มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการในชุมชน สังคม และประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
 4.  มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่นักศึกษา 
 5.  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.5  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
 “เสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
  
2.6  อัตลักษณ์ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  
 - มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency) 
 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Communication) 
 - เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
(Cultural Understanding) 
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3.  โครงสร้างการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานบุคคล 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานการเงิน บัญชี พัสด ุ
- งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
- งานประชาสัมพันธ์คณะ 
- งานบริหารความเส่ียง 

- สาขาวิชาระดับปริญญาโท 
- สาขาวิชาระดับปริญญาตร ี
- งานทะเบียนและประมวลผล 
- งานหลักสูตรและวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานบริการวิชาการแก่สังคม 
- งานศูนย์ฝึกประสาบการณ์วิชาชีพ 
- กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 

- งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมพิเศษ 
- งานชุมชนสัมพันธ ์
- งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  /ทุนการศึกษาของนักศึกษา 
- วารสารคณะครุศาสตร ์

หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร ์

คณบดคีณะครศุาสตร ์

คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 
และประกนัคณุภาพการศึกษา 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
พัฒนาองค์การ และกิจการพิเศษ 
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4.  ผู้บริหารประจ าคณะครุศาสตร์ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง คณบดี 
ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาองค์การ และกิจการพิเศษ 
อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  พวงยอด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
5.  คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

 
ประธานกรรมการประจ าคณะ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง คณบดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์นิวัตน์  โรจนาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ภานุมาศ  กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหาร 
อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาองค์การ และกิจการพิเศษ 
หัวหน้าสาขาวิชา 
อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา  ธงพานิช ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ธงยศ ประธานสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา 
อาจารย์ไพเราะ  เสาะสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย์ ดร.สุวิสาข์  จรัสกมลพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
อาจารย์สุภาวรรณ  ฤๅก าลัง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 
อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ตัวแทนคณาจารย์ 
ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ ตัวแทนคณาจารย์ 
อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย ตัวแทนคณาจารย์ 
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  พวงยอด ตัวแทนคณาจารย์ 
กรรมการและเลขานุการ 
นางภัคณัท  หตะเสน รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
นางสาวนันทรัตน์  อุณาพรหม ผู้ช่วยเลขานุการ 
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6.  บคุลากรคณะครุศาสตร์ 
 

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ 
รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา พัฒนาองคก์าร และกิจการพิเศษ 

อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
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บุคลากรสายวิชาการ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

 
อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ 

ประธานสาขาวิชา 

 

 
ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรี 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 

 
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  พวงยอด 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ว่าที่ ร.อ.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

สาขาวิชาหลักสูตรและนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา  ธงพานิช 

ประธานสาขาวิชา 
 
 

 

 
อาจารย์ ดร.สาวิตรี  เถาว์โท 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาหลักสูตรและนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ธงยศ 

ประธานสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย์ ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพชร 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย์จารุวรรณ  เขียวน  าชุม 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 

 
อาจารย์ปวรี  กาญจนภ ี
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

 
อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย์ชุมจิรา  ราชิวงศ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.จงใจ  เตโช 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 

 

 
อาจารย์จุฬาพร  พลรักษ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย์ลีลาวดี  ชนะมาร 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 
อาจารย์ไพเราะ  เสาะสมบูรณ์ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

 

 
อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 
อาจารย์ ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 
อาจารย์กาญจนาวดี  ประสิทธิสา 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 
อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 
อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 
อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 
อาจารย์ภัทรพงศ์  กุลสีดา 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 
อาจารย์วีระศักดิ์  จุลดาลัย 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 
อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

 

 
อาจารย์มานะชัย  แก้วสีดวง 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 
อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 

 
อาจารย์ศศิพิมพ์  มหารศ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 
Mr.Lloyd  Eugene Wagner 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

 
อาจารย์ ดร.สุวิสาข์  จรัสกมลพงศ์ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
 
 
 

 
 

 

 
อาจารย์พงศ์เทพ  โคตรประทุม 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

 

 
อาจารย์ ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย์ ดร.ปรมะ  แขวงเมือง 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ศรีสุดา  ด้วงโต้ด 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.วนิดา  หงษ์มณีรัตน์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

 
อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
 
 
 

 

 
อาจารย์สุวิมล  ค าน้อย 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาสังคมศึกษา (ต่อ) 

 
 

 
อาจารย์อภิรดี  แข้โส 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 

 
 

 
อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันต ี

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

สาขาวิชาภาษาไทย 
 

 
อาจารย์สุภาวรรณ  ฤๅก าลัง 

หัวหน้าสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธิ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 

 

 

 
อาจารย์พักตร์พริ ง  พลหาญ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาภาษาไทย (ต่อ) 

 
 

 
อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชต ิ

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

อาจารย์ประจ าคณะ 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อัตไพพบูลย์ 

อาจารย์ 
 

บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
นางภัคณัท  หตะเสน 

รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

 
นางสาวอรอนงค์  มงกุฎ 

หัวหน้างานการเงิน 
 

 

 
นางสาวปัทมา  มงคลเคหา 

นักวิชาการบญัช ี

 

 
นางสาวสิริกานต์  แก้วไกรสร 

เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ
 

 

 
นางสาวอัญชลี  ก าริสุ 

ผู้ช่วยนายทะเบียน 

 

 
นางสายชล  วงค์ใหญ่ 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 

 

 
นางสาวอรอนงค์  ค าคนซื่อ 

หัวหน้างานบคุลากร 
 

 

 
นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ์ 
เจ้าหน้าที่งานบณัฑติ และงานวิจัย 

 

 

 
นางสาวสุพัตรา  หงสามนุษย์ 

เจ้าหน้าที่งานวิชาการและงานหลักสตูร 
 

 

 
นายราชันย์  เสือค าจันทร์ 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

 

 

 
นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

 

 
นายนิธิศ  ทองอนงค ์

เจ้าหน้าที่งานโสตทศันปูกรณ ์
 

 

 
นางสาวอิชยา  กองไชย 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวพิมพ์ธิดา  อารีรักษ์ 

เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/
งานบริหารความเสี่ยง 

 

 

 
นางสาวอิศราภรณ์  ไวสู้ศึก 
เจ้าหน้าที่งานกจิการนกัศึกษา 

และงานกองทุนนักศึกษา 

 

 
นายนันทวรภัทร  พิมพ์ศักดิ ์
เจ้าหน้าที่งานกจิการนกัศึกษา 

และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 
นางสุปภาดา  เซียวสกุล 

เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมเสริมความเปน็ครู 
 
 

 

 

 
นางสาวพรรณพนัช  สมดา 

เจ้าหน้าที่งานกจิกรรมเสริมความเปน็ครู 



รายงานประจำาปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  16
รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 16 ] 

 
บุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 

 

 
นางสาวนันทรัตน์  อุณาพรหม 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวธิดาพรรณ์  ทิพเนตรชลีกุล 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 

 

 
นางสาวกวินทิตา  ส าราญ 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวจารุภัทร  บุญส่ง 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

 
นายจงกล  อินพา 
พนักงานขับรถยนต ์

 

 
นายไพวรรณ  จันทะสิน 

พนักงานขับรถยนต ์

 

 
นายหนูพัด  ช่อประพันธ ์

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที/่ซ่อมบ ารุง 

 

 
นางแหวน  อินพา 

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่
 

 

 
นางปลื มจิต  ดวงศร 
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่

 

 
นายวาทิศ  ไตรยะถา 
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่

 

 
นายฉันท์  ดวงศร 

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่
 

 
 

 

 
นายอมร  ชีวะประสิทธิ์ 
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่
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บุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 
   

 
นางวารีย์  หาญมูล 
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่

 
นางสุดใจ  พุ่มแก้ว 

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่
 

 
นายแสวง  ม่ิงสินธ์ 

ยามรักษาการณ ์

                                     
                    นายอัครพล  เกื อหนอขุ่น 

                        พนักงานขับรถยนต ์

         
      นายอภิชาติ  ทานบุญ 
            ยามรักษาการณ์ 

 
7.  สารสนเทศด้านงบประมาณ 
 
ปีงบประมาณ 2559 (จ าแนกตามประเภทงบประมาณ) 

งบประมาณ  งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได้ รวม 

งบรายจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
บุคลากร 14,239,440  72.61  9,939,263  26.18  24,178,703  41.99  
งบด าเนินงาน 4,598,444  23.45  16,970,799  44.69  21,569,243  37.46  
งบลงทุน -    -    9,584,728  25.24  9,584,728  16.65  
งบเงินอุดหนุน 773,128  3.94  1,475,807  3.89  2,248,935  3.91  
งบรายจ่ายอ่ืน -    -    -    -    -    -    

รวม 19,611,012  100.00  37,970,597  100.00  57,581,609  100.00  
 
ปีงบประมาณ 2559  (จ าแนกตามภารกิจหลัก) 

พันธกิจหลัก งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได้ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การผลิตบัณฑิต 18,793,064  95.83  34,626,354  91.19  53,419,418  92.77  
การวิจัยและพัฒนา 428,080  2.18  737,182  1.94  1,165,262  2.02  
การบริการวิชาการ 196,368  1.00  448,000  1.18  644,368  1.12  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 148,680  0.76  290,625  0.77  439,305  0.76  
การบริหารจัดการองค์กร 44,820  0.23  1,868,436  4.92  1,913,256  3.32  

รวม 19,611,012  100.00 37,970,597  100.00 57,581,609  100.00 
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แผนภาพเปรียบเทียบงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 
 
8.  สารสนเทศด้านบุคลากร 
 

สายงาน/ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 
1. สายวิชาการ 52 
    1.1 ข้าราชการ (งบแผ่นดิน) 9 
    1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) 26 
    1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) 14 
    1.4 พนักงานตามสัญญา (งบรายได)้ 3 
2. สายสนับสนุน 33 
    2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) 3 
    2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) 5 
    2.3 พนักงานราชการ (งบแผ่นดิน) 8 
    2.4 พนักงานตามสัญญา (งบรายได้) 17 

รวมทั งสิ น 85 
ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 
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9.  สารสนเทศด้านหลักสูตร 
 

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญาโท 

 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
 

1. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ปริญญาตร ี
 
 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
  
 
 
 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
6. สาขาวิชาภาษาไทย 

 
10.  สารสนเทศด้านนักศึกษา  
 
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)    
1. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 103 - 103 
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ 26 - 23 
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 15 - 15 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)    
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - 492 492 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  - 630 630 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  - 556 556 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   - 569 569 
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา   - 591 591 
6. สาขาวิชาภาษาไทย   - 118 118 

รวมทั งสิ น 144 2,956 3,100 
 
11.  สารสนเทศด้านอาคารสถานท่ี 
 
ตารางแสดงข้อมลูอาคาร สถานท่ี และสาธารณูปโภค 

ประเภทห้อง จ านวน หน่วยนับ 
1. อาคารเรียน 1 หลงั 
2. อาคารปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการทดลอง 8 ห้อง 
3. ห้องประชุม 2 ห้อง 
4. โรงยิมเนเซียม 1 หลงั 
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ตารางแสดงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
 

ล าดับท่ี ประเภทห้องเรียน จ านวน 
1  ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง หรือนอ้ยกว่า 5 ห้อง 
2 ห้องเรียนขนาด 90 ที่นั่ง หรือนอ้ยกว่า 5 ห้อง 
3 ห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง หรือนอ้ยกว่า 10 ห้อง 
4 ห้องเรียนขนาด 190 ที่นั่ง หรือนอ้ยกว่า - 
5 ห้องเรียนขนาด 500 ที่นั่ง หรือนอ้ยกว่า - 
6 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร ์ 4 ห้อง 
7 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง 
8 ห้องปฏิบัติการทางบรหิารธุรกิจ - 
9 ห้องปฏิบัติการทางเกษตรกรรม - 
10 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
11 ห้องปฏิบัติการพยาบาล - 
12 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ 2 ห้อง 
13 ห้องกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 3 ห้อง 
14 ห้องปฏิบัติการเครื่องช่วยฝึกบินจ าลอง - 
15 ห้องปฏิบัติการสบืค้นข้อมูล 1 ห้อง 
16 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด - 
17 ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้ส านักงาน 1 ห้อง 
18 สถานที่ฝกึปฏิบัติด้านวิชาชีพต่าง ๆ - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 
 
ตารางแสดงทรัพยากรสารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดให้บริการ 
 

ประเภทห้อง จ านวน หน่วยนับ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
   1. หนังสือ / ต ารา 
   2. หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ / E-BOOK 
   3. วารสารทีบ่อกรับ 
   4. สื่ออื่น ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน ์
   5. รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 
- 

400 

 
เล่ม 
เรื่อง 
เรื่อง 

รายการ 
เรื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
   1. คอมพิวเตอร์เพื่อการสบืค้นข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 
   2. คอมพิวเตอร์เพื่อการสบืค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

 
2 
6 

 
เครื่อง 
เครื่อง 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 
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12.  บุคลากรท่ีได้รับการยกย่อง 
 
ผลงานของบุคลากรท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ
 

ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัล ชื่อหน่วยงานท่ีให้รางวัล 
วัน/เดือน/ปี ท่ีได้รับ

รางวัล 
1. ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร ์ นักวิจัยดีเด่นด้านการตพีิมพ์

ผลงานวิจัยประเภท Silver 
Medalist สาขาสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 กันยายน 2559 

2. ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน นักวิจัยดีเด่นด้านการตพีิมพ์
ผลงานวิจัยประเภท Silver 
Medalist สาขาวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 กันยายน 2559 

3. รศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง   ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
16 กันยายน 2559 

4. ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพทุธรินทร ์ รางวัลน าเสนอผลงานวิจัยแบบ
บรรยาย ระดับดเีด่น ในการ
ประชุมน าเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
20 กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ส่วนที่ 2
ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2559                    
ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการภายใต้พันธกิจ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ก าหนดไว้จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณ                
ประกอบไปด้วยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน  43,342,167 บาท รายละเอียด         
ดังตาราง 
 

แหล่งเงินตามพันธกิจ เงินแผน่ดนิ เงินรายได้ รวม ร้อยละ 
(บาท) (บาท) (บาท) (%) 

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

4,553,624  34,626,354  39,179,978  90.40  

พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

428,080  737,182  1,165,262  2.69  

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

196,368  448,000  644,368  1.49  

พันธกิจที่ 4 ท านุบ ารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

148,680  290,625  439,305  1.01  

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 44,820  1,868,436  1,913,256  4.41  
รวม 5,371,572  37,970,596  43,342,167  100.00  
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ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา        
และจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามาตรฐาน
วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชา                 
และหน่วยงานทุกส่วนของคณะ มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ ดังตาราง 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “เทคนิคและ
วิธีการ การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก  
  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การพัฒนา
กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อทักษะชีวิตที่ส าเร็จ (EF)”  
   - กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่  

 
 

5-6 ธ.ค.58 
 
26-27 เม.ย.59 

 
7-9, 22 ก.ค.59 

110,550 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

2 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
  - กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมน าชีวิตที่งดงามเสริมความ
เป็นครู  
  - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเขียนและพูดภาษาไทย 
ส าหรับครู  
  - กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู  
  - กิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา  
  - กิจกรรมอบรมกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  - กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ 
  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
   - กิจกรรมอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (S.B.T.C.) 
   - กิจกรรมพบครูต้นแบบมืออาชีพ  
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยใน 
ชั้นเรียน  
   - กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
 

 
21 พ.ย.58 

 
28 พ.ย.58 

 
23 ม.ค.59 
30 ม.ค.59 

 
6-7 ก.พ.59 

 
14 ก.พ.59 

 
2 มี.ค.59 
26 ก.พ.59 

 
28 มี.ค.-8 เม.ย.

59 
9 เม.ย.59 
2-3 ก.ค.59 

 
13 ก.พ.59 

704,000 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 
 

11 มี.ค.59 20,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาการ
จัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัย และ รายวิชากระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 1  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  
   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  

 
 

19-21 พ.ย.58 
 

 
14-16 มี.ค.59 

 
14-22 ก.ค.59 

150,000 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

5 โครงการการแข่งขันประกวดทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1-2 มี.ค.59 30,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2559 
   - กิจกรรมมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู ครั้งที่ 8 (EDUCA THAILAND 2015)  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา  

 
 

14-16 ต.ค.58 
 

23-27 ก.พ.59 

70,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

7 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
   - เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อระดม
ความคิดในการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
   - กิจกรรมพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
   - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี 
   - กิจกรรมอาจารย์มืออาชีพ ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   - กิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชัยภูมิ  

 
17-19 ธ.ค.58 

 
 

3-6 เม.ย.59 
 

17-19 พ.ค.59 
4-9 ก.ค.59 

 
10-12 ก.ค.59 

82,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 29 พ.ค.-1 มิ.ย.
59 

25,000 สาขาวิชาภาษาไทย 

9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขา
สังคมศึกษา  
   - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2  
   - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1  
   - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ณ จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์  

 
 

10-12 ต.ค.58 
 

16-20 พ.ย.58 
 

21-23 ก.พ.59 

182,000 
 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 16-17 มิ.ย.59 33,870 สาขาวิชาภาษาไทย 
11 โครงการค่ายอาสาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่สู่น้อง 19-20 ก.พ.59 35,000 สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

12 ค่ายอาสาพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียน
การสอน ครั้งที่ 6 

17-19 ธ.ค.58 40,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

13 โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่   7-9 ก.ค.59 30,000 งานกิจการนักศึกษา 
14 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ 2 มี.ค.59 9,000 งานกิจการนักศึกษา 
15 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
9-12 ก.ค.59 70,000 สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
16 โครงการกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ 
21-28 ก.ค.59 10,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

17 โครงการพบครูต้นแบบมืออาชีพ 23 ก.ค.59 30,000 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

18 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้พื้นฐาน 
   - กิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 
17-19 พ.ค.59 
1-3 ก.ค.59 

25-26 มิ.ย.59 

166,826 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

19 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
   - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  
   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
   - กิจกรรมรับน้องใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2559  

 
3-5 ก.พ.59 

 
23 มี.ค.59 

21-28 ก.ค.59 

66,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

20 โครงการกีฬานักศึกษา 
   - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ Freshsy 
Night คณะครุศาสตร์  
    - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ Freshsy 
Night มหาวิทยาลัยนครพนม  
   - กิจกรรมกีฬาคณะครุศาสตร์ (พะยูงเกมส์) 
   - กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม  

 
16 ต.ค.58 

 
14 พ.ย.58 

 
3-5 ก.พ.59 
8-12 ก.พ.59 

178,700 งานกิจการนักศึกษา 

21 โครงการพัฒนานักศึกษา 
   - กิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558  
   - กิจกรรมเปดิโลกกิจกรรม  
   - กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม น้อมร าลึกส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  

 
15 ต.ค.58 
14 ต.ค.58 
4 ธ.ค.58 

 
27 ก.พ.59 

48,000 งานกิจการนักศึกษา 

22 โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 17-19, 21 มี.ค.
59 

132,000 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

23 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา 
   - กิจกรรมค่ายครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 13 
   - กิจกรรมดูงานสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
17-21 ธ.ค.58 
25-26 ก.ค.59 

60,000 งานกิจการนักศึกษา 

24 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพของสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

6 ก.ค.59 10,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

25 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สังคมศึกษา 
 

5 มี.ค.59 20,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

26 โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
   - กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน (ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5)  
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 2 
   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2  
   - กิจกรรมออกนิเทศฝึกปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 2  
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 1 (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4)  
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 1 (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5)  
   - กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 

 
17 ต.ค.58 

 
28 ต.ค.58 

 
27 ก.พ.59 

 
18-27 ก.พ.59 

5 พ.ค.59 
 

30 เม.ย.59 
 

13-17 มิ.ย.59 

1,263,385 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

27 โครงการอบรมศิษย์เก่าตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ  
ปีการศึกษา 2558 
 

11 มิ.ย.59 30,000 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

28 โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2559 
   - ระบบรับตรงจังหวัดสนุก (สกลนคร, นครพนม, 
มุกดาหาร) ประจ าปีการศึกษา 2559  
   - กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ 
ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ  
รอบที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2559  
   - กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ 
ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับ Admissions 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (สอบสัมภาษณ์)  
   - กิจกรรมระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจ าปี
การศึกษา 2559  
 

 
14-15 ธ.ค.58 

 
29-30 มี.ค.59 

 
 

17 มิ.ย.59 
 
 

27-28 มิ.ย.59 

448,000 
 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

29 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและ
ระบบการสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์ 
 

24 มิ.ย.59 และ 
14 ก.ค.59 

18,000 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

30 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลกับนักศึกษา 

7 ก.ค.59 9,000 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

31 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน มิ.ย. – ส.ค.59 30,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
32 โครงการสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ต ารา ต.ค.58-ก.ย.59 207,692 งานวิจัย 
33 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
   - กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อร่วม
น าเสนองานวิจัย มจร.ขอนแก่น 
   - กิจกรรมคณาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
27-28 มี.ค.59 

 
9-12 ก.ค.59 

50,000 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 



รายงานประจำาปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  29
รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 28 ] 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

34 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
   - กิจกรรมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาครั้งที่ 3 
ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษท่ี 21” 
   - กิจกรรมพัฒนาการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
ให้กับอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียน 
ปิยมหาราชาลัย  
   - กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ 
executive function ครั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม 

 
 

30 มิ.ย.- 2 ก.ค.
59 

 
8-26 ก.ค.59 

 
 

24-29 ก.ค.59 

60,000 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

35 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา  
   - งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 8 (EDUCA THAILAND 2015)  
   - สัมมนาการเขียนต ารา  
   - การประชุมทิศทางภูมิศาสตร์ไทย  

 
13-15 ต.ค.58 

 
22-24 ม.ค.59 
18-20 ก.พ.59 

61,824 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

36 โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ  27-28 ก.พ.59 30,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
37 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ 

   - กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
จังหวัดปทุมธานี  
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   - กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน 
   - กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

 
13-16 ต.ค. 58 

 
 

19-20 ต.ค.58 
 

30 ต.ค.58 
5-6 พ.ย.59 

16-19 ธ.ค.58 

241,100 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

38 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นใน
โรงเรียนระดับปฐมวัย 

8 ม.ค.59, 
28-29 มี.ค.59 

30,000 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

39 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับการเรียนการสอน 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ต.ค.58-ก.ย.59 51,874 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

40 โครงการบริหารจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ 
   - กิจกรรมสัมมนาการพัฒนา ICT เพื่อการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษายุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ บูรณาการ
รายวิชาประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย  
   - กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3  
   - กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการอีเลินน่ิง 2559 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   - กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
เพื่อน าเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 
11 พ.ย.58 

 
19-20 พ.ย.58 

 
25-27 มี.ค.59 
27-30 ก.ค.59 
1-31 ก.ค.59 
10-12 ก.ค.59 

186,036 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

41 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ต.ค.58-ก.ย.59 104,200 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
42 โครงการบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์   

 
ต.ค.58-ก.ย.59 33,841,013 คณะครุศาสตร์   
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

43 โครงการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  22-27 พ.ย.58/ 
ต.ค.58-ก.ย.59/ 
8-10 มิ.ย.59 

62,340 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

44 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ กิจกรรม นิเทศ 
ติดตาม การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

10-12 มิ.ย.59 50,000 สาขาวิชาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ 
45 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตร

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
11-15 ก.ค.59/ 

23 ก.ค.59/ 
25 ก.ค.59 

20,000 สาขาวิชาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ 
46 โครงการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิต

ศาสตรศึกษา  
1 ต.ค.58 – 
29 ก.พ.59 

66,080 สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา 

47 โครงการจัดท าวารสารและสื่อโฆษณาประจ าคณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เม.ย.ก.ย.59 51,000 งานคอมพิวเตอร์และ
ประชาสัมพันธ์ 

48 โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ 12 ก.ค.59 20,000 งานประกันคุณภาพฯ/
การจัดการความรู้ 

49 โครงการปรับปรุงหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 

5 มี.ค.59/ 
10 มี.ค.59/ 
11 มี.ค.59/ 
13 มี.ค.59 

120,000 คณะครุศาสตร์ 

 
 นอกจากการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาแล้ว คณะยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ส่งผลให้นักศึกษาได้รับรางวัล         
ยกย่องชมเชย ดังตาราง 
 

 รางวัลเชิดชเูกียรตินักศึกษา 
ชื่อนักศึกษา / ทีมงาน ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้รางวัล 

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับรางวัล 
1. น.ส.อุไรพร เชื้อสุก รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

เน่ืองในวันรพี ประจ าปี พ.ศ.2558 
 

ศาลจังหวัดนครพนม 
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2558 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจ าปกีารศึกษา 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 
ให้ไว้ ณ วันที่ 13-14 ก.ย. 2558 
 

รางวัลพระราชทาน โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2558 

2. นายยุทธพล ศรีเสาวงค์ รางวัลผู้น ายุวพุทธโลก องค์กรผู้น าพุทธโลก 
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ก.พ.2559 

3. น.ส.ชไมพร  เก้ือมะโน ธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND 
AWARDS 2016  

ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ก.ย.2559 
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ชื่อนักศึกษา / ทีมงาน ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้รางวัล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับรางวัล 

4. นายอภิราช  โคตรชมพู รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความในหัวข้อ 
“นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ก.ย.2559 

5. นายวิชชากร นครค าสิงห์ 
   นายนปกรณ์  ไมยวงศ์ 
   น.ส.ภัทชราภรณ์ จวงจันทร์ 
   นายมงคล สุวรรณศรี 
   น.ส.อทิตยา สุระแสง 
   น.ส.ธนิดา ใจตรง 
   น.ส.ประภาพร บุญมี 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้ไว้ ณ วันที่ 27-28 ก.พ.2559 

 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในพันธกิจท่ี 1 
 
 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ด าเนินการจัด

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู  โดยมีกิจกรรมภายใต้
โครงการ เช่น  
   1. กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมน าชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู     
มีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมจริยธรรม การปฏิบัติธรรม นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ตามที่
ส านักเลขาธิการคุรุสภาก าหนด และให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับ
ธรรมะส าหรับครู ด าเนินงานในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558  
 

 
   2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเขียนและพูดภาษาไทย
ส าหรับครู มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การเขียนภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง             
(2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการพูดภาษาไทยใน
โอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้อง (3) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
การใช้ภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด 
ด าเนินโครงการวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558  
 

 
 
   3. กิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา จัดเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2559 ผลการด าเนิน
โครงการ คือ นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา     
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   4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จัดโครงการเม่ือวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559                
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการก าหนดวิธีการ
วัด และประเมินผล สามารถจ าแนกประเภทของข้อมูลและการ
กรอกข้อมูลที่ ใช้ เพื่อการประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการค านวณ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล และได้ฝึกปฏิบัติจริงในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประมวลผลการจัดการเรียนการสอน
ได้ 
 

 
   5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน  
จัดเม่ือวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 มีวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการคิด วิเคราะห์โจทย์วิจัยทาง
การศึกษา จนสามารถคิดโจทย์วิจัยทางการศึกษาได้ เขียน
ความส าคัญ หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ จนสามารถ
เขียนเองได้ วิธีการด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล        
และสถิติ จนสามารถปฏิบัติ ด้วยตนเองได้ ฝึกเขียนรายงาน 
การวิจัย จนสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ 

 
 
   6. กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 จัดเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ผลการ
ด าเนินงาน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 480 คน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก ซ่ึงกิจกรรมในโครงการนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ
การท างานตามกระบวนการ PDCA 
 
 

 
 งานพัฒนานักศึกษา ด าเนินโครงการกีฬานักศึกษา โดยด าเนินจัดกิจกรรมในโครงการดังน้ี 

  1. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ Freshsy Night คณะครุศาสตร์ จัดเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2558                    
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์             
และสังคมของนักศึกษา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาและสถานศึกษา  
 2. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ Freshsy Night มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 ให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันสแตนเชียร์ 
และเชียร์หลีดเดอร์ และเพื่อประกวดกิจกรรมดาว เดือน ดาวเทียม เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในสถาบัน  
 3. กิจกรรมกีฬาคณะครุศาสตร์ (พะยูงเกมส์) จัด ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเม่ือวันที่ 3-5 
กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของนักศึกษา 
และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาและสถานศึกษา 
 4. กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม จัดเม่ือวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม          
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของนักศึกษา และสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาและสถานศึกษา  
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 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการโครงการค่าย
อาสาเ ชื่ อมค วามสั มพัน ธ์ ระห ว่ างพี่ สู่ น้ อง  ณ ศูนย์ การ เ รี ยนรู้               
บ้านนากระเสริม จ .นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกันและน าความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        
มีจิตสาธารณะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน 

 
 
 
 วันท่ี  12  กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสต ร์           

ได้ด าเ นินการ จัด โครงการการจัดการองค์ความรู้  (KM)              
ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้จากบุคลากรสายวิชาการ และน ามาใช้บูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอน 
 
 

 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการทัศนศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีกิจกรรม
ภายในโครงการ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน
รายวิชาการจัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัย และรายวิชากระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 1 ในวันที่ 19-21 
พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนจิตตเมตต์ และโรงเรียนอนุบาล
มณีรัตน์ กรุงเทพฯ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 14-16 มีนาคม 2559        
ณ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์  และโรงเ รียนอนุบาล
ทานตะวัน กรุงเทพฯ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 14-22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกับการจัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัยและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
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 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2559 ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา         

ได้ จัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่           
ให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ        
ที่ได้แสดงออกถึงการมีจิตอาสา จิตสาธารณะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนเกิดความสามัคคี มีน้ าใจเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน         
มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 533 คน  
 
 
 
 เม่ือวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 

โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวความรู้ให้กับนักศึกษา
ใหม่ได้เข้าใจในการด าเนินชีวิตในสถานศึกษาใหม่ และให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจในการประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งได้รับทราบกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย
นครพนม มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษาและอาจารย์     
ในคณะ รวมทั้งสิ้น 250 คน  
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 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีสาขาวิชาที่ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 4 สาขาวิชา ซ่ึงท าการ
วิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 5 มีนาคม 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 10 มีนาคม 2559 สาขาวิชา
ภาษาไทย วันที่ 11 มีนาคม 2559 และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 13 มีนาคม 2559 โดยมีกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร
หมวดวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญหมวดวิชาชีพครูและตามสาขาวิชาที่ปรับปรุงหลักสูตร 
มาท าการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อจัดท าหลักสูตรให้สมบูรณ์ พร้อมส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 

 
 
    
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย โดยมี
กิจกรรมการเชิดหุ่นมือประกอบนิทานในวันเด็กแห่งชาติ            
ปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559, 28-29 มีนาคม 2559            
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน และ
โรงเรียนบ้านโพนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาราชควาย          
ผลกา รด า เ นิ น โ ค ร งกา ร เ ป็ น ไปด้ ว ย ค วา ม เ รี ย บ ร้ อ ย                  
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

 
 
 
 

 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได้ด าเนินโครงการพบครูต้นแบบมืออาชีพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทราบความส าคัญของครู 
บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้าง          
ทัศนคคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษา          
เม่ือต้องออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
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 งานพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษา โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังน้ี 
     1. กิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จ านวน 500 คน โดยมีกิจกรรมการแสดงออก
ของศิษย์ในการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ ในฐานะผู้ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    2. กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม จัดข้ึนในวันที่ 14 ตุลาคม 
2558 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
นักศึกษาในคณะทุกสาขาวิชา จ านวน 450 คน เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในคณะ พัฒนาการเข้า
สังคม และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  
 
 

  
    3. กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม น้อมร าลึกส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดขึ้นในวันที่ 4 
ธันวาคม 2558 มีผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยกิจกรรมในโครงการ ได้ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการทุกคนแสดงออกในความจงรั กภักดีต่ อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี             
และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 
  

 
   4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จัดเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงยิมส์เนเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจในการท างานและแนะแนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา นอกจากน้ียังช่วยให้นักศึกษาได้แสดงความระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษาอันจะเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 250 คน   
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 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย              
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เช่น 
    1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและ
วิธีการ การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย
ในกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4”   
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558 มีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 87 คน   
 

 
   2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อทักษะชีวิตที่ส าเร็จ (EF)” จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 26-27 เมษายน 2559 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 294 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาภาษาไทย  

ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย : 
กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “หลักสูตรและการ
สอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมพนมศิลป์           
ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่ า งกายและคุณธรรมจริ ยธรรมสอดคล้อง กั บ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งอาจารย์       
และนักศึกษา จ านวน 156 คน  
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 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา  2557 17-19,            
21 มีนาคม2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร การท าความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติ ให้เกิด
ความถูกต้อง และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ผลการด าเนินงานมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
551 คน คิดเป็นร้อยละ 87.60 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ด าเนินโครงการสานสัมพันธ์
น้องพี่สังคมศึกษา ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ สนามฟุตซอล 
คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะของนักศึกษาและเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย โดยใช้กีฬา
เป็นสื่อในการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา  

 
 

 งานทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการจัดโครงการ
อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสืบค้น
สารสนเทศแก่อาจารย์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งผล
การเรียนและใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้อย่าง
ถูกต้อง และเข้าใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง สามารถจัดท าหลักสูตร และ มคอ.7  
ได้อย่างถูกต้อง  ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารจตุร วิทย์          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
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 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2559 งานทะเบียนและประมวลผลได้ด าเนินโครงการอบรมศิษย์เก่าตามโครงการผลิตครูมือ
อาชีพ ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เก่ียวกับสถานที่ประกอบการ/
สถานศึกษาที่เปิดสอบบรรจุ และความรู้เก่ียวกับวิชาเอก ความสามารถทั่วไป และวิชาชีพครู ที่จะน าไปใช้ในการสอบบรรจุเข้า
ท างาน ผลการด าเนินงาน มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน  
 
พันธกิจท่ี 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ความรู้ด้านการท าวิจัยให้กับบุคลากรในคณะ มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ดังตาราง 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ

จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 19 พ.ค.59 24,720 งานวิจัย 
2 โครงการบริหารจัดการงานทะเบยีนและประมวลผล : ส ารวจ

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

3 ส.ค.59 6,000 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

3 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย ต.ค.58-ก.ย.
59 

588,462 งานวิจัย 

4 โครงการประชุมวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวิจัย 1 ต.ค.59 100,000 งานวิจัย 
5 โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  8 มี.ค.59 18,000 งานวิจัย 
6 แผนงานศึกษามรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการทอผ้ามัดหม่ี

บนความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุในแอ่งสกลนคร 
ต.ค.58-ก.ย.

59 
428,080 งานวิจัย 

 
ตารางสรุปผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ข้อมูลพื นฐาน จ านวนยืนยัน 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

42 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

22  

 หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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กิจกรรมในพันธกิจท่ี 2 
 

 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2559 ฝ่ายงานวิจัยได้ด าเนินโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมทางไกล             
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้เข้าร่วมโครงการคือคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จ านวน 40 คน ซ่ึงได้รับเกียรติจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ 
โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างงานวิจัยเป็นฐานส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

  

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการจัด

โครงการประชุมวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวิจัย             
ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยมีการจัดกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิชาการ         
การบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส . และอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
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พันธกิจท่ี 3 บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ ดังตาราง 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมา
ณจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ต.ค.58-ก.ย.59 64,368 งานบริการ
วิชาการ 

2 โครงการ One Teacher One Product (OTOP)  17 ม.ค.59 30,000 สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการวิจัย 
   - โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการ
วิจัย : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
   - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
   - กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
   - โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัย  
(สาขาภาษาไทย)  
   - โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการ
วิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการท าไข่
เค็มสมุนไพร รร.ศรีโคตรบูรณ์ สพม.22 นครพนม 
   - โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 
13 ธ.ค.58- 
31 มี.ค.59 

8 ม.ค.-31 มี.ค.59 
ม.ค.-ก.พ.59 
มี.ค.-พ.ค.59 

 
พ.ค.-ก.ค.59 

 
 

มี.ค.-ก.ค.59 

180,000  
สาขาวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
ระดับปริญญาตรี  

4 โครงการ Com Care ครั้งที่ 5 17-19 ธ.ค.59 30,000 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 

5 โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

8 ม.ค.-31มี.ค.59 30,000 สาขาวิชาวิจัยฯ 

6 โครงการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 2 พ.ค.59 30,000 สาขาวิชาหลักสูตร
ฯ 

7 โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จังหวัดนครพนม 

25-29 ม.ค.59 30,000 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 

8 โครงการค่ายฐานการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ 10-11 มี.ค.59 30,000 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

9 โครงการบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน 30 เม.ย.-1 พ.ค.
59 

30,000 สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

10 โครงการกิจกรรมค่ายอาสาวิชาการพี่สอนน้อง 23-24 ม.ค.59 30,000 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

11 โครงการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูกเพื่อเตรียมพร้อมแบบ
บูรณาการเด็กปฐมวัย 

12 ก.ค.59 30,000 สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

12 โครงการค่ายวิชาการภาษาไทย 31 ม.ค.59 30,000 สาขาวิชา
ภาษาไทย 

13 โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 22-26 มี.ค.59 100,000 งานบริการ
วิชาการ 
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กิจกรรมในพันธกิจท่ี 3 
 

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาได้ด าเนินโครงการ One Teacher One Product 
(OTOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมอักขรา
วิสุทธ์ิ และการสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์ ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงาน ด้านการศึกษาในท้องถิ่น ในการพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมอบรมการใช้
โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ และการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ จัดขึ้น        
ณ ห้องเรียนรวม 1 และชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิรา        
ลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการหลักสูตรและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางใหม่ของ
หลักสูตรท้องถิ่น โดยเน้น Mentoring และ Coaching เพื่อพัฒนา
ทักษะผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”           
จัดขึ้น ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
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พันธกิจท่ี 4 ท านุบ ารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการท านบุ ารงุ ส่งเสริม        
และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มีกจิกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังตาราง 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมา
ณจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย 
   - กิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
   - กิจกรรมเข้าพรรษา  

 
24 พ.ย. 58 

 
15 ก.ค.59 

94,680 งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 โครงการวันส าคัญ: กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   

8 เม.ย.59 8,625 งานบุคลากร 

3 โครงการประกวดวงโปงลาง 2 ก.ย.59 150,000 งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 โครงการปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน และการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 ก.ค.59 30,000 งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 โครงการสืบสานต านานพระธาตุพนม  ส.ค.59 36,000 งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6 โครงการศิลปวัฒนธรรมเครือข่ายอุดมศึกษา 14-17 พ.ย.58 60,000 งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

7 โครงการสืบสานงานนาฏศิลป์ (ปรับปรุงชุดการแสดง)    2-25 ธ.ค.58 60,000 งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
กิจกรรมในพันธกิจท่ี 4 

 
    โครงการวันส าคัญ : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม              

จัดขึ้นเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามประเพณีไทย ผลการด าเนินงาน       
มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 90 ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะ 
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 ฝ่ายงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนิน

โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย         
โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังน้ี 
    1. กิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นเม่ือวันที่  24 พฤศจิกายน 
2558 ณ คณะครุศาสตร์ กิจกรรมในโครงการได้มีการจัด
สถานที่ส าหรับ ลอยกระทง การเดินขบวนของนักศึกษาใน
ชุมชนใกล้เคียง และการประกวดนางนพมาศ มีผู้ เข้าร่วม
โครงการจ านวน 500 คน  
 

 
 
 
   2. กิจกรรมเข้าพรรษา จัดขึ้นเม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  
ณ ส านักสงฆ์อรัญวิเวก ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน   
 
 
 

 
 
 
 



รายงานประจำาปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  45
รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 44 ] 

พันธกิจท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการคณะ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรในคณะให้มีการพัฒนาตนเองตามสายงาน และเพื่อบริหารจัดการคณะให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะตลอดทั้งปี มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ      
ดังตาราง 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ

จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2558 
   - การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
   - การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

 
 

4-5 ส.ค.59 
6-7 ก.ย.59 

102,000 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  29-30 ต.ค.58, 
16 พ.ย.58, 

90,000 งานบุคลากร 

3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน
วิชาการงานทะเบียนและประมวลผล 
   - กิจกรรมศึกษาดูงานด้านงานทะเบียน และวิชาการ  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  
และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดราชบุรี  
    - กิจกรรมประชุมวิชาการ สสส. กทม. เก่ียวกับโรงเรียน
สุขภาวะ 

 
 

26-29 เม.ย.59 
 
 

19-21 ส.ค.59 

36,000 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน : ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

16-21 มิ.ย.59 37,032 งานบุคลากร 

5 โครงการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ต.ค.58-ก.ย.59 230,844 คณะครุศาสตร์ 
6 โครงการพัฒนาบุคลากร 

   - การส่งเสริมการศึกษาดูงานของผู้บริหาร ณ ประเทศ
อินเดีย  
   - กิจกรรมการอบรมอบรมในหลักสูตร เทคนิคการ
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
   - กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศในส านักงานและ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ 
   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการ
เรียนการสอน รร.ล าปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 
   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี  
(e-office) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
31 ต.ค.-4 พ.ย.

58 
11-12 ม.ค.59 

 
16-21 มิ.ย.59 

 
8-10 ส.ค.59 

 
29 ก.ค.59 

1,058,700 งานบุคลากร 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพตนเอง 

8 ก.ค.59 18,600 งานบุคลากร 

8 โครงการสานสัมพันธ์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ 23 ธ.ค.58 34,680 งานบุคลากร 
9 โครงการกีฬาบุคลากร 

   - กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 
   - กิจกรรมเข้าร่วมกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 
 
 
 

 
13 ก.พ.59 

2-11 มิ.ย.59 

164,580 งานบุคลากร 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง 22 ต.ค.58 12,000 งานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

11 โครงการจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 5 ก.ค.59 14,880 งานอาคารสถานที่ 
12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 

(2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560  

29-30 มิ.ย.59 24,000 งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

13 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

1 ม.ค.-30 มิ.ย.
59 

23,340 งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

14 โครงการปรับแผนกลางปี ประจ าปีงบประมาณ 2559  14 มี.ค.59 6,600 งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

15 โครงการทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี 
(ประจ าปี พ.ศ.2560-2563) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1 ก.ค.59 60,000 งานการเงินและ
บัญช ี

 
กิจกรรมในพันธกิจท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 26-29 เมษายน 2559 คณะได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีกิจกรรมศึกษา         
ดูงานด้านงานทะเบียน วิชาการ งานการเงินและบัญชี และวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดราชบุรี  เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เรียนรู้งานจากหน่วยงานอ่ืน       
และน ามาปรับใช้ในการท างานของตนเอง 
 
 
 คณะครุศาสตร์  ได้ ด า เ นิน โครงการพัฒนาบุคลากร                 

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในคณะ เช่น 
    1. กิจกรรมการอบรมอบรมในหลักสูตร เทคนิคการก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน โดยมีวิทยากรบรรยายคือ ดร.ณัฐวัฒน์  นิปกากร จัดโดยศูนย์
พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรุงเทพฯ จัดระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 
2559 
 
 
 



รายงานประจำาปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  47รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 46 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศในส านักงานและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2559               
ณ คณะครุศาสตร์ และจังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 76 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน 8-10 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนล าปลายมาศ
พัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ศึกษาดูงานเก่ียวกับโรงเรียนสุขภาวะเพื่อมาพัฒนาการสอน ผลการด าเนินงานมีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560-2563) แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2560                
ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแผนที่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายในคณะ โดยมี รศ.ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์ ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะการ
บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายการจัดท าแผนฯ มีบุคลากรในคณะเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน  

รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 45 ] 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง 22 ต.ค.58 12,000 งานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

11 โครงการจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 5 ก.ค.59 14,880 งานอาคารสถานท่ี 
12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 

(2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560  

29-30 มิ.ย.59 24,000 งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

13 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

1 ม.ค.-30 มิ.ย.
59 

23,340 งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

14 โครงการปรับแผนกลางปี ประจ าปีงบประมาณ 2559  14 มี.ค.59 6,600 งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

15 โครงการทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี 
(ประจ าปี พ.ศ.2560-2563) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1 ก.ค.59 60,000 งานการเงินและ
บัญช ี

 
กิจกรรมในพันธกิจท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 26-29 เมษายน 2559 คณะได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีกิจกรรมศึกษา         
ดูงานด้านงานทะเบียน วิชาการ งานการเงินและบัญชี และวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดราชบุรี  เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เรียนรู้งานจากหน่วยงานอ่ืน       
และน ามาปรับใช้ในการท างานของตนเอง 
 
 
 คณะครุศาสตร์  ได้ ด า เ นิน โครงการพัฒนาบุคลากร                 

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในคณะ เช่น 
    1. กิจกรรมการอบรมอบรมในหลักสูตร เทคนิคการก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน โดยมีวิทยากรบรรยายคือ ดร.ณัฐวัฒน์  นิปกากร จัดโดยศูนย์
พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรุงเทพฯ จัดระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 
2559 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้ดำาเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำา

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560-2563) แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี ประจำาปีงบประมาณ 2560  ณ ห้อง

ประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำาแผนที่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทุกฝ่ายในคณะ โดยมี รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำาแผนฯ มีบุคลากรในคณะเข้าร่วมโครงการ จำานวน 

50 คน

รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 46 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศในส านักงานและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2559               
ณ คณะครุศาสตร์ และจังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 76 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน 8-10 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนล าปลายมาศ
พัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ศึกษาดูงานเก่ียวกับโรงเรียนสุขภาวะเพื่อมาพัฒนาการสอน ผลการด าเนินงานมีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560-2563) แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2560                
ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแผนที่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายในคณะ โดยมี รศ.ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์ ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะการ
บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายการจัดท าแผนฯ มีบุคลากรในคณะเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน  
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 เม่ือวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนิน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 
มหา วิทยาลั ยนครพนม ป ระ จ าปี กา รศึ กษา  2558            
ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมทางไกล มีสาขาวิชาที่เข้ารับการ
ประเมินทั้งหมด 9 สาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาจะมีผล
รายงานการประเ มินไว้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป             
และได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ          
ในวันที่ 6-7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมทางไกล ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนิน

โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ          
เพื่อให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ ห้องประชุม
ทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 87 คน ซ่ึงบุคลากรในคณะได้รับการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ และผลการตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การดูแลตนเอง 
 
 

 
คณะได้ด าเนินโครงการสานสัมพันธ์ บุคลากรคณะ ครุศาสตร์ 
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีวัตถุประสงค์คือ (1) เป็นโครงการ
ที่สร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิตและพลังแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น (2) เป็นโครงการที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้พบปะร่วมสังสรรค์ สานสัมพันธ์อันเป็น
แนวทางหน่ึงของการสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 128 คน ผลประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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 เม่ือวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนิน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 
มหา วิทยา ลัยนครพนม ป ระ จ าปี กา รศึ กษา  2558            
ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมทางไกล มีสาขาวิชาที่เข้ารับการ
ประเมินทั้งหมด 9 สาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาจะมีผล
รายงานการประเ มินไว้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป             
และได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ          
ในวันที่ 6-7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมทางไกล ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนิน

โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ          
เพื่อให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ ห้องประชุม
ทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 87 คน ซ่ึงบุคลากรในคณะได้รับการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ และผลการตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การดูแลตนเอง 
 
 

 
คณะได้ด าเนินโครงการสานสัมพันธ์ บุคลากรคณะ ครุศาสตร์ 
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีวัตถุประสงค์คือ (1) เป็นโครงการ
ที่สร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิตและพลังแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรมากยิ่งข้ึน (2) เป็นโครงการที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้พบปะร่วมสังสรรค์ สานสัมพันธ์อันเป็น
แนวทางหน่ึงของการสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 128 คน ผลประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 

 
 
 

รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 48 ] 

 
 
 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้

ด าเนินโครงการจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน          
เพื่อเป็นการซักซ้อมให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะ มีความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งั บ อั ค คี ภั ย เ บื้ อ ง ต้ น                  
โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยมาให้
ค าแนะน า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในช่วงปีการศึกษา 2558-2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ได้มีกิจกรรมคณบดีพบปะนักศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมปัญหาที่
นักศึกษาได้พบเห็นและอยากให้แก้ไข พัฒนาคณะครุศาสตร์ในต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ในช่วงปีการศึกษา 2558-2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำาแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม ได้มีกิจกรรมคณบดีพบปะนักศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมปัญหา

ที่นักศึกษาได้พบเห็นและอยากให้แก้ไข พัฒนาคณะครุศาสตร์ในต่าง ๆ

รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 46 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศในส านักงานและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2559               
ณ คณะครุศาสตร์ และจังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 76 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน 8-10 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนล าปลายมาศ
พัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ศึกษาดูงานเก่ียวกับโรงเรียนสุขภาวะเพื่อมาพัฒนาการสอน ผลการด าเนินงานมีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560-2563) แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2560                
ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแผนที่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายในคณะ โดยมี รศ.ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์ ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะการ
บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายการจัดท าแผนฯ มีบุคลากรในคณะเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน  
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รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 49 ] 

การพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รอบปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อโครงการ จ านวน (คน) วัน/เดือน/ปี และสถานที ่
1. โครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมอบรมระบบ
สารสนเทศในส านักงานและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ 

76 16-21 มิ.ย.59/คณะครุศาสตร์  
จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน  

40 8-10 ส.ค.59/โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน
วิชาการงานทะเบียนและประมวลผล  

5 26-29 เม.ย.59/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดราชบุรี 

4. โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิดในการจัดท า
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1 17-19 ธ.ค.58/คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : 
กิจกรรมอาจารย์มืออาชีพ 

5 4-9 ก.ค.59/คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

6. โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : 
ฝึกอบรมวิธีวิทยาการวิจัยการเรียนการสอนภาษา 

5 3-6 เม.ย.59/ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย : 
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเรียนการสอน
ภาษาไทยในเอเชีย”  

5 29 พ.ค.-1 มิ.ย.59/โรงแรมดิเอ็มเมอรัล 
กรุงเทพฯ 

8. โครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและ
ระบบการสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์ 

44 24 มิ.ย.59 และ 14 ก.ค.59/ห้องประชุม
ทางไกล อาคารจตุรวิทย์ ชั้น 2  
คณะครุศาสตร์ 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย : กิจกรรมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาครั้งที่ 3  
ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21"  

4 30 มิ.ย.- 2 ก.ค.59/โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 
กรุงเทพฯ 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย : พัฒนาการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 

4 8-26 ก.ค.59/โรงเรียนปิยมหาราชาลัย  
จังหวัดนครพนม 
 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

4 11-15 ก.ค.59/ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัด
นนทบุรี, 23 ก.ค.59/มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม, 25 ก.ค.59/สถาบันคลัง
สมอง กรุงเทพฯ 

12. โครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมการอบรมอบรมใน
หลักสูตร เทคนิคการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1 11-12 ม.ค.59/ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กรุงเทพฯ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์ประเมินตัวบ่งช้ีในกลุ่ม ข ระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในภาพรวมของคณะอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.57 
รายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

 

ตัวชี วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับ

คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต         
1 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 
2 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ร้อยละ 20 ร้อยละ 43.02 5.00 
3 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการ 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 16.28 1.36 

4 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า 

3.00 คะแนน 2,033.80 0.00 

5 1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 
6 1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ข้อ 4 ข้อ 3.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
7 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์ 
6 ข้อ 5 ข้อ 3.00 

8 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
3.5 คะแนน 

45,438.25 
บ./คน 

5.00 

9 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

3.00 คะแนน ร้อยละ 
50.23 

5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
10 3.1 การบริการวิชาการ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
11 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

5 ข้อ 
 

6 ข้อ 
 

5.00 
 
 
 
 



รายงานประจำาปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  52
รายงานประจ าปี 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 51 ] 

ตัวชี วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับ

คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
12 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตาม

ผลลัพธ์ที่ตามพันธกจิกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 

13 5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลกัสูตร  5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วยจ านวนตัวชี วัดท่ีได้รับการประเมิน) 3.57 

 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบ ประจ าปีการศึกษา 2558  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี  

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก I P O คะแนน

เฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 1 6 2.12 3.50 3.00 2.23 ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 2 3 5.00 3.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 1 - 4.00 - 4.00 ระดับด ี
องค์ประกอบที่ 4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 2 - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

รวม 13 4 7 2 - - 

ผลการประเมิน 
2.84 3.86 4.00 3.57 ระดับด ี
ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี ระดับดี -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
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คณะผู้จัดท า 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง ประธานกรรมการ 
 1.2  อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองประธานกรรมการ 
 1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร ์ กรรมการ 
 1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ กรรมการ 
 1.5  อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย     กรรมการ 
 1.6  อาจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรอืง   กรรมการ 
 1.7  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด    กรรมการ 
 1.8  อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์    กรรมการ 
 1.10 อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน กรรมการ 
 1.11 นางภัคณัท หตะเสน กรรมการและเลขานุการ 
 
2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1  อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ  ประธานกรรมการ 
 2.2  อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน  รองประธานกรรมการ 
  2.3  อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ    กรรมการ 
  2.4  อาจารย์ชุมจิรา  ราชิวงศ์     กรรมการ 
  2.5  อาจารย์ ดร.จงใจ  เตโช     กรรมการ 
  2.6  อาจารย์จุฬาพร  พลรักษ์     กรรมการ 
 2.7  ว่าที่ รต.หญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรญัญ ์ กรรมการ 
 2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ  กรรมการ 
  2.9  อาจารย์ไพเราะ  เสาะสมบรูณ์   กรรมการ 
  2.10  อาจารย์ ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ   กรรมการ 
  2.11  อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต ์   กรรมการ 
  2.12  อาจารย์ภัทรพงศ์  กุลสีดา    กรรมการ 
  2.13  อาจารย์วีระศักดิ์  จุลดาลัย    กรรมการ 
  2.14  อาจารย์กาญจนาวดี  ประสิทธิสา  กรรมการ 
  2.15  อาจารย์ธิดาพร  สวยสะอาด   กรรมการ 
 2.16  อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน  กรรมการ 
  2.17  อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์   กรรมการ 
  2.18  อาจารย์มานะชัย  แก้วสีดวง   กรรมการ 
  2.19  อาจารย์ศศิพิมพ์  มหารศ    กรรมการ 
  2.20  Mr.Lloyd  Eugene Wagner   กรรมการ 
  2.21  อาจารย์ ดร.สุวิสาข์  จรสักมลพงศ์  กรรมการ 
  2.22  อาจารย์พงศ์เทพ  โครตประทุม   กรรมการ 
  2.23  อาจารย์ ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง   กรรมการ 
  2.24  อาจารย์ ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   กรรมการ 
  2.25  อาจารย์ศรีสุดา  ด้วงโต้ด    กรรมการ 
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  2.26  อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี   กรรมการ 
  2.27  อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ   กรรมการ 
  2.28  อาจารย์สุวิมล  ค าน้อย     กรรมการ 
  2.29  อาจารย์อภิรดี  แข้โส     กรรมการ 
  2.30  อาจารยส์ุภาวรรณ  ฤๅก าลงั    กรรมการ 
  2.31  อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช  กรรมการ 
  2.32  อาจารยส์ุทธิลกัษณ์  สวรรยาวิสุทธ์ิ  กรรมการ 
  2.33  อาจารย์พกัตร์พริ้ง  พลหาญ   กรรมการ 
  2.34  อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ    กรรมการ 
 2.35  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจิิตรา  ธงพานิช  กรรมการ 
 2.36  รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ  กรรมการ 
 2.37  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสกิร  กรรมการ 
 2.38  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริาศ  จันทรจิตร  กรรมการ 
  2.39  อาจารย์ ดร.สาวิตรี  เถาว์โท   กรรมการ 
 2.40  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร ์  กรรมการ 
 2.41  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ประสานตร ี กรรมการ 
 2.42  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธ์ิ  กรรมการ 
 2.43  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ธงยศ  กรรมการ 
 2.44  อาจารย์ ดร.เอนก  นรสาร    กรรมการ 
  2.45  อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพชร   กรรมการ 
  2.46  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อัตไพบลูย ์  กรรมการ 
  2.47 อาจารย์ ดร.สมจิตร  ใสสุวรรณ  กรรมการ 
  2.48  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ    กรรมการ 
  2.49  อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว    กรรมการ 
 2.50  นางสาวอรอนงค์  มงกุฎ กรรมการ 
 2.51  นางสาวปัทมา  มงคลเคหา กรรมการ 
 2.52  นางสาวอัญชลี  ก าริส ุ กรรมการ 
 2.53  นางสายชล  วงค์ใหญ่ กรรมการ 
 2.54  นางสาวสุพัตรา  หงสามนุษย ์ กรรมการ 
 2.55  นางสาวอรอนงค์  ค าคนซื่อ กรรมการ 
 2.56  นางสุปภาดา  เซียวสกุล กรรมการ 
 2.57  นางสาวพรรณพนัช  สมดา กรรมการ 
 2.58  นางสาววรปภา  เทศประสิทธ์ิ กรรมการ 
 2.59  นางสาวอิศราภรณ์  ไวสู้ศึก กรรมการ 
 2.60  นายนันทวรภัทร  พิมพ์ศักดิ์ กรรมการ 
 2.61  นางสาวสิริกานต์  แก้วไกรสร กรรมการ 
 2.62  นางสาวอิชยา  กองไชย กรรมการ 
 2.63  นายนิธิศ  ทองอนงค์ กรรมการ 
 2.64  นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย กรรมการ 
 2.65  นายราชันย์  เสือค าจันทร ์ กรรมการ 
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 2.66  นางสาวนันทรัตน์  อุณาพรหม กรรมการ 
 2.67  นางสาวจารุภัทร  บุญส่ง กรรมการ 
 2.68  นางสาวธิดาพรรณ์ ทิพเนตรชลีกุล กรรมการ 
 2.69  นางกวินทิตา ส าราญ กรรมการ 
 2.70  นางสาวพิมพ์ธิดา  อารีรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 




