สารจากคณบดีคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลั ยนครพนม ไดรับ การพิจารณาใหแยกออกจากคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่
8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหจัดตั้งคณะครุศาสตรเปนสวนงาน ภายในของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แหงพระราชบั ญญัติ มหาวิ ทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548
มาตรา 4 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารส ว นงานภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2550 และข อ 3
แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2555 โดยประกาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
นครพนมนับแตนั้นเปนตนมา
รายงานประจําป พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผล
การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2560 ตามวิ สั ย ทั ศ น และพั น ธกิ จ
และยุทธศาสตรทั้ง 5 ดานของคณะ คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรที่ 5
การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยรวบรวมขอมูลโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะไดดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซึ่งจะเปนสวนสะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผลการบริ หารจัด การภายในคณะครุศาสตร และเปนขอมูลในการทบทวนการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งนําขอมูลมาปรับปรุงการทํางานในปตอ ๆ ไป
คณะครุ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ย นครพนม หวั งเป น อย างยิ่ งว ารายงานประจํ าป 2560 ฉบั บ นี้ จ ะมี
ประโยชน ต อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และผู ที่ ส นใจ และขอขอบคุ ณ คณะกรรมการประจํ า คณะ ผู บ ริ ห าร
คณาจารย เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีสวนรวมในการ
ผลั ก ดั น การดํ า เนิ น งานในคณะให บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ว างไว รวมทั้ ง ขอขอบคุ ณ หน ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชนที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะดวยดีตลอดมา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป
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1. ประวัตคิ วามเปนมาของคณะครุศาสตรโดยยอ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการพิจารณาใหแยกออกจากคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่
8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหจัดตั้งคณะครุศาสตรเปนสวนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา
4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
โดยประกาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม
นับแตนั้น

2. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรคณะครุศาสตร
2.1 วิสัยทัศน
คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เป น คณะชั้ น นํ า แห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ ในระดั บ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ
2.2 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางการศึกษา
รวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา
2.3 เปาประสงค
1. บั ณ ฑิ ตและบุ ค ลากรทางการศึก ษาเป น ผู ตื่ น รู คูคุ ณ ธรรม มีจ รรยาบรรณทางวิ ช าชี พ
และตรงตามความตองการของสังคม
2. บุคลากรมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย สามารถสรางองคความรูทางการศึกษาและ
ถายทอดความรูสูสังคมได
3. มีการสงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และประชาคมอาเซียน
4. มีการสงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
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2.4 ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
2.5 คานิยมหลักของคณะครุศาสตร
Excellence : ความเปนเลิศ
Dignity
: ความสงางาม
Unique
: ความเปนเอกลักษณ
2.6 เอกลักษณมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยรับใชสังคม
2.7 อัตลักษณระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
พัฒนาตน ตื่นรู สูงาน เชียวชาญเทคโนโลยี
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3. โครงสรางการบริหาร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
คณบดีคณะครุศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร

รองคณบดีฝายบริหารและแผน

รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ

หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร

- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบุคลากร
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ
- งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
- งานประชาสัมพันธคณะ
- งานบริหารความเสี่ยง

- สาขาวิชาระดับปริญญาโท
- สาขาวิชาระดับปริญญาตรี
- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานหลักสูตรและวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานบริการวิชาการแกสังคม
- งานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
- กิจกรรมเสริมความเปนครู
- งานวิจัย
- งานการจัดการความรู (KM)

- งานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- งานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมพิเศษ
- งานชุมชนสัมพันธ
- งานกองทุนกูย ืมเพื่อการศึกษา
/ทุนการศึกษาของนักศึกษา
- วารสารคณะครุศาสตร
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4. ผูบ ริหารประจําคณะครุศาสตร
ชื่อ-สกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร
อาจารยภาวดี พันธรักษ

ตําแหนง
รักษาราชการแทนคณบดีคณครุศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารและแผน
รองคณบดีฝายวิชาการ วิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ

5. คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
ประธานกรรมการประจําคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
ผูทรงคุณวุฒิ
อาจารยนิวัตน โรจนาพงษ
รองศาสตราจารยวิรัตน พงษศิริ
อาจารยภานุมาศ กิติศรีวรพันธุ
อาจารย ดร.จงใจ เตโช
ผูบริหาร
ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร
อาจารยภาวดี พันธรักษ
หัวหนาสาขาวิชา
อาจารย ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
รองศาสตราจารย ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร ธงยศ
อาจารย ดร.อธิราชย นันขันตี
อาจารยไพเราะ เสาะสมบูรณ
อาจารยวรรณธิภา อุนารัตน
อาจารย ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
อาจารยนิดาพร อาจประจญ
อาจารยสุภาวรรณ ฤากําลัง
อาจารย ดร.อาริยา สุริยนต
ตัวแทนคณาจารย
ผศ.วาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย หาญรินทร
อาจารยกัลยาณี มวงไทย
อาจารย ดร.ไพฑูรย พวงยอด
กรรมการและเลขานุการ
นางภัคณัท หตะเสน
นางสาวนันทรัตน อุณาพรหม

รักษาราชการแทนคณบดีคณครุศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
รองคณบดีฝายบริหารและแผน
รองคณบดีฝายวิชาการ วิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ประธานสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
หัวหนาสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
หัวหนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ตัวแทนคณาจารย
ตัวแทนคณาจารย
ตัวแทนคณาจารย
รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี
ผูชวยเลขานุการ
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6. บุคลากรคณะครุศาสตร
ผูบริหารคณะครุศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร

รองคณบดีฝายบริหารและแผน

รองคณบดีฝายวิชาการ วิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารยภาวดี พันธรักษ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ
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บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ

ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร

ผศ.วาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย หาญรินทร

ประธานสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์

ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารย ดร.ไพฑูรย พวงยอด
อาจารยประจําสาขาวิชา

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร

ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช

รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ

ประธานสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

อาจารย ดร.เบญจ กิติคุณ

อาจารย ดร.นาฏยาพร บุญเรือง

อาจารย ดร.ศุภกร ศรเพชร

ประธานสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา
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สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอ)

ผศ.ดร.สรร ธงยศ

อาจารย ดร.จารุวรรณ เขียวน้ําชุม

อาจารยปวรี กาญจนภี

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารยนิดาพร อาจประจญ

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ

อาจารยชุมจิรา ราชิวงศ

หัวหนาสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารย ดร.จงใจ เตโช

วาที่รอยตรีหญิงอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ

อาจารยจุฬาพร พลรักษ

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยลีลาวดี ชนะมาร
อาจารยประจําสาขาวิชา
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร

อาจารย ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน

อาจารยไพเราะ เสาะสมบูรณ

อาจารย ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ

หัวหนาสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยธัญญาวดี ปนะกาโน

อาจารยธิดาพร สวยสอาด

อาจารยกาญจนาวดี ประสิทธิสา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยวีระศักดิ์ จุลดาลัย
อาจารยประจําสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารยวรรณธิภา อุนารัตน

อาจารยกัลยาณี มวงไทย

อาจารยมานะชัย แกวสีดวง

หัวหนาสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ตอ)

อาจารยศศิพิมพ มหารศ

Mr.Lloyd Eugene Wagner

อาจารย ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

อาจารย ดร.วัชรี แซงบุญเรือง

อาจารย ดร.สุวิสาข จรัสกมลพงศ

ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ

หัวหนาสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยพงศเทพ โคตรประทุม

อาจารยศรีสุดา ดวงโตด

อาจารย ดร.ปรมะ แขวงเมือง

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารย ดร.วนิดา หงษมณีรัตน
อาจารยประจําสาขาวิชา
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สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย ดร.อธิราชย นันขันตี
หัวหนาสาขาวิชา

อาจารยสุวิมล คํานอย

อาจารยภาวดี พันธรักษ

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารย ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

อาจารยอภิรดี แขโส

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารยสุภาวรรณ ฤากําลัง

อาจารยสุทธิลักษณ สวรรยาวิสุทธิ์

อาจารย ดร.กัญณฐา พงศพิริยะวนิช

หัวหนาสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยพักตรพริ้ง พลหาญ

อาจารยนันทิญา พันธโชติ

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา
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สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

อาจารย ดร.อาริยา สุริยนต

อาจารยภัทรพงศ กุลสีดา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย

อาจารย ดร.พีระพงษ ธีระเผาพงษ

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําสาขาวิชา

อาจารยประจําคณะครุศาสตร

อาจารยภาพพิมพ พรหมวงศ
อาจารยประจําคณะ

บุคลากรสายสนับสนุน

นางภัคณัท หตะเสน

นางสาวอรอนงค มงกุฎ

นายอาทิตย โสภา

รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี

หัวหนางานการเงิน

นักวิชาการบัญชี
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ)

นางสาวสิริกานต แกวไกรสร

นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์

นางสายชล วงคใหญ

เจาหนาที่งานพัสดุ

เจาหนาที่งานวิจัย และหองสืบคนสารสนเทศ

เจาหนาที่งานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวอรอนงค คําคนซื่อ

นางสาวอิศราภรณ ไวสูศึก

นางสาวสุพัตรา หงสามนุษย

หัวหนางานบุคลากร

เจาหนาที่งานกิจการนักศึกษา
และงานกองทุนนักศึกษา

เจาหนาที่งานวิชาการและงานหลักสูตร

นายราชันย เสือคําจันทร

นายณัฐวรรธน ตันรัตนกุลชัย

นายนิธิศ ทองอนงค

หัวหนางานอาคารสถานที่

นักวิชาการคอมพิวเตอร

เจาหนาที่งานโสตทัศนูปกรณ

นางสาวอิชยา กองไชย

นางสาวพิมพธิดา อารีรักษ

นายนันทวรภัทร พิมพศักดิ์

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

เจาหนาที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน/
งานบริหารความเสีย่ ง

เจาหนาที่งานกิจการนักศึกษา
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ)

นางสุปภาดา เซียวสกุล

นางสาวพรรณพนัช สมดา

นางสาวอัญชลี กําริสุ

เจาหนาที่งานกิจกรรมเสริมความเปนครู

เจาหนาที่งานกิจกรรมเสริมความเปนครู

ผูชวยนายทะเบียน

นางสาวธิดาพรรณ ทิพเนตรชลีกุล

นางกวินทิตา สําราญ

นางสาวชนิดา ขัดทะเสมา

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางสาวเมธาวี อัมวัน

นายจงกล อินพา

นางแหวน อินพา

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

พนักงานขับรถยนต

เจาหนาที่อาคารสถานที่

นายไพวรรณ จันทะสิน

นายหนูพัด ชอประพันธ

นางปลื้มจิต ดวงศร

พนักงานขับรถยนต

เจาหนาที่อาคารสถานที่/ซอมบํารุง

เจาหนาที่อาคารสถานที่
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ)

นางวารีย หาญมูล

นางสุดใจ พุมแกว

นายแสวง มิ่งสินธ

เจาหนาที่อาคารสถานที่

เจาหนาที่อาคารสถานที่

ยามรักษาการณ

นายอัครพล เกื้อหนอขุน

นายอภิชาติ ทานบุญ

พนักงานขับรถยนต

ยามรักษาการณ

7. สารสนเทศดานงบประมาณ
ปงบประมาณ 2560 (จําแนกตามประเภทงบประมาณ)
หมวดงบประมาณ
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผนดิน
จํานวน
รอยละ
15,560,460
29.75
3,054,621
5.84
33,367,500
63.79
148,680
0.28
178,370
0.34
52,309,631.00
100.00

งบประมาณรายได
จํานวน
รอยละ
11,343,870
45.07
12,643,901
50.23
299,600
1.19
884,279
3.51
25,171,650 100.00

รวม
จํานวน
26,904,330
15,698,522
33,667,100
1,032,959
178,370
77,481,281

รอยละ
34.72
20.26
43.45
1.33
0.23
100.00

ปงบประมาณ 2560 (จําแนกตามยุทธศาสตร)
ยุทธศาสตร

งบประมาณแผนดิน
จํานวน
รอยละ
805,100 1.54
225,400 0.43
33,367,500 63.79

งบประมาณรายได
รวม
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
1,730,500
6.87 2,535,600
3.27
1,544,279
6.13 1,769,679
2.28
55,000
0.22 33,422,500 43.14

1. การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการสอน
2. การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอม
เพื่อการจัดการที่ดี
4. การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
357,050 0.68
357,000 1.42
714,050 0.92
5. การริเริม่ สรางสรรควัฒนธรรมองคกรทีด่ ี
17,554,581 33.56 21,484,871 85.35 39,039,452 50.39
รวมทั้งสิ้น
52,309,631 100.00 25,171,650 100.00 77,481,281 100.00
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แผนภาพเปรียบเทียบงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

งบรายได
32%

งบแผนดิน
68%

8. สารสนเทศดานบุคลากร
สายงาน/ประเภทบุคลากร
1. สายวิชาการ
1.1 ขาราชการ (งบแผนดิน)
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผนดิน)
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได)
1.4 พนักงานตามสัญญา (งบรายได)
2. สายสนับสนุน
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผนดิน)
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได)
2.3 พนักงานราชการ (งบแผนดิน)
2.4 พนักงานตามสัญญา (งบรายได)
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
59
9
31
12
7
37
3
5
8
21
96
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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9. สารสนเทศดานหลักสูตร
ระดับ
ปริญญาโท

หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

ปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา
6. สาขาวิชาภาษาไทย

10. สารสนเทศดานนักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา
6. สาขาวิชาภาษาไทย
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม

103
26
15

-

103
26
15

144

390
358
350
317
331
206
1,952

390
358
350
317
331
206
2,096

ขอมูลระดับปริญญาตรีจากงานวิชาการฯ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ขอมูลระดับบัณฑิตศึกษาจากงานทะเบียน (นางสาวอัญชลี กําริสุ) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
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11. สารสนเทศดานอาคารสถานที่
ตารางแสดงขอมูลอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค
ประเภทหอง
1. อาคารเรียน
2. อาคารปฏิบัติการ/หองปฏิบัติการทดลอง
3. หองประชุม
4. โรงยิมเนเซียม

จํานวน
1
8
2
1

หนวยนับ
หลัง
หอง
หอง
หลัง

ตารางแสดงหองเรียน และหองปฏิบัติการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ประเภทหองเรียน
หองเรียนขนาด 60 ที่นั่ง หรือนอยกวา
หองเรียนขนาด 90 ที่นั่ง หรือนอยกวา
หองเรียนขนาด 150 ที่นั่ง หรือนอยกวา
หองเรียนขนาด 190 ที่นั่ง หรือนอยกวา
หองเรียนขนาด 500 ที่นั่ง หรือนอยกวา
หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการทางภาษา
หองปฏิบัติการทางบริหารธุรกิจ
หองปฏิบัติการทางเกษตรกรรม
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
หองปฏิบัติการพยาบาล
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
หองกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หองปฏิบัติการเครื่องชวยฝกบินจําลอง
หองปฏิบัติการสืบคนขอมูล
หองปฏิบัติการพิมพดีด
หองปฏิบัติการเครื่องใชสํานักงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติดานวิชาชีพตาง ๆ

จํานวน
5 หอง
5 หอง
10 หอง
4 หอง
2 หอง
2 หอง
3 หอง
1 หอง
1 หอง
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ตารางแสดงทรัพยากรสารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหบริการ
ประเภทหอง

จํานวน

หนวยนับ

ทรัพยากรสารสนเทศ
1. หนังสือ / ตํารา
เลม
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส / E-BOOK
เรื่อง
3. วารสารที่บอกรับ
เรื่อง
4. สื่ออื่น ๆ ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน
รายการ
5. รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ
400
เรื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร
1. คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
2
เครื่อง
2. คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนสารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ต
6
เครื่อง
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560

12. บุคลากรที่ไดรับการยกยอง
ผลงานของบุคลากรที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ชื่อ – สกุล
1. ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน

ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเดนดานการตีพิมพ
ผลงานวิจัยประเภท Goild
Medalist สาขาวิทยาศาสตร

ชื่อหนวยงานที่ใหรางวัล
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับ
รางวัล
มหาวิทยาลัยนครพนม
2 กันยายน 2560
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
การดํ า เนิ น งานของคณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2560
ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการภายใตยุทธศาสตร เพื่อใหบรรลุ
เป า หมายตามที่ ค ณะกํ า หนดไว จึ ง ได มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ ประกอบไปด ว ยงบประมาณแผ น ดิ น
และงบประมาณเงินรายได ตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 28,553,321.73 บาท รายละเอียดดังตาราง
ยุทธศาสตร คณะครุศาสตร

จํานวน
โครงการ
19

งบประมาณ (บาท)
รวมงบ (บาท)
แผนดิน
รายได
805,100.00 1,730,500.00 2,535,600.00

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความ
14
225,400.00 1,544,279.00 1,769,679.00
เขมแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบ
3
55,000.00
55,000.00
สารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความ
10
357,050.00
357,000.00
714,050.00
รวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่ม
13
1,994,121.00 21,484,871.73 23,478,992.73
สรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
รวม
59
3,381,671.00 25,171,650.73 28,553,321.73
หมายเหตุ : เฉพาะงบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายในคณะ
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ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ได ดํ าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ อุด มศึ กษา
และจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถตามาตรฐาน
วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการมีสวนรวมของทุกสาขาวิชา
และหนวยงานทุกสวนของคณะ มีโครงการ รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ รายละเอียดดังตาราง
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
1.1 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.2 กิจกรรมอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
1.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิต
สาธารณะ
1.4 กิจกรรมเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการ
1.5 กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครู
และเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพครู
1.6 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในชั้นเรียน
1.7 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณใน
สถานศึกษา
1.8 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครู
1.9 กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญขั้น
ความรูเบื้องตน
1.10 กิจกรรมพบครูตนแบบ
และพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
1.11 ทําสมุดบันทึก/ติดตอคุรสุ ภา
1.12 กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัตกิ ารสอนใน
สถานศึกษา 1
1.13 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)
1.14 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1.15 กิจกรรมพบผูบริหาร
และครูพเี่ ลี้ยง
1.16 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 56)
1.17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 1 (สังเกตการสอน)
(รหัส 57)

งบประมาณ
จายจริง

ต.ค.59-มิ.ย.60
16 ต.ค.59

10,000

25 ม.ค.60

20,000

9 พ.ย.59

20,000

26-28 มิ.ย.60/
12-14 ก.ค.60
11-12 มี.ค.60

25,000

9 ต.ค.59
26 ต.ค.59

20,000
20,000

12 ต.ค.59
17-28 เม.ย. 60

20,000
-

25 ก.พ.60

20,000

19-31 มี.ค.60
8 ต.ค.59

58,546
105,000

22 ต.ค.59

55,500

8 มี.ค.60

52,500

7 ก.พ.60

10,000

22 เม.ย.60

196,500

6 พ.ค.60

83,000

ผูรับผิดชอบ
งานศูนยฝก
ประสบการณฯ

70,000
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ลําดับ

2
3

4

5

6

7

โครงการ/กิจกรรม
1.18 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางโรงเรียนสุขภาวะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจําปการศึกษา 2559
3.1 กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
3.2 กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชา
สังคมศึกษา
4.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
4.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1
4.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
4.4 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองสังคมศึกษา
4.5 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
โรงเรียน
4.6 กิจกรรมสัมมนาเครือขาย นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16
โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศ
ติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
สําหรับนักศึกษาสาขาหลักสูตรและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการ
บริหารการศึกษา
6.1 กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6.2 กิจกรรม FLC การวิเคราะหขอมูลทาง
การศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
7.1 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในรายวิชาการจัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัยและ
รายวิชากระบวนการจัดประสบการณ
การเรียนรูสาํ หรับเด็กปฐมวัย 1

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
จายจริง

24-30 พ.ค.60

300,000

3 พ.ค.60-ก.ค.60

200,000

งานวิชาการและ
หลักสูตร

100,000

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

116,070

สาขาวิชาสังคมศึกษา

6,000

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

16,280

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

178,190

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

ผูรับผิดชอบ

4-6 ก.ค.
7-8 ส.ค.60

30 พ.ย.59
12-15 ต.ค.59
2-5 มี.ค.60
1 มี.ค.60
19 พ.ค.60
28 มิ.ย.-2 ก.ค.60
3 มิ.ย.60

9-10 ม.ค.60
3-5 พ.ค.60

24-26 พ.ย.59
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ลําดับ

8
9

10

11

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
7.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย
7.3 กิจกรรมดูงานงานนอกสถานที่
ณ โรงเรียนอนุบาลกุกไก พระราม 4
กรุงเทพมหานคร
7.4 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
7.5 กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธครั้งที่ 21
ณ มหาราชภัฏรอยเอ็ด
7.6 กิจกรรมพบครูตนแบบมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
9.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สํานัก
พัฒนานวัตกรรม จ.ชลบุร,ี จ.ระยอง
9.2 กิจกรรมเตรียมความพรอมและพัฒนา
ความรูพื้นฐาน
โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
10.1 กิจกรรมเก็บขอมูลนิทานพืน้ บาน
ณ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม
10.2 กิจกรรมเลานิทานเทศกาลเลานิทาน
นานาชาติครั้งที่ 5 ความหลากหลายกลุมชาติ
พันธุในนิทานพื้นบานนานาชาติ (Ethnic
Diversities in Folktales)
10.3 กิจกรรมอนุรักษฟนฟูและสืบสานนิทาน
พื้นบานและประเพณีการเลานิทานโดย
เยาวชน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร
11.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ
11.2 กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา
(ทักษะการสราง mobile application)
11.3 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู ณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)

งบประมาณ
จายจริง

ผูรับผิดชอบ

82,360

สาขาวิชาภาษาไทย

89,420

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

31,536

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

75,390

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

10-11 ธ.ค.59
16-19 ธ.ค.59
16-19 ก.พ.60
4 มี.ค.60
10 มี.ค.60
8-11 พ.ย.59

25-28 เม.ย.60
15-16 พ.ค.60
24 ม.ค.60
17-18 ก.พ.60

29-30 มิ.ย.60

1-2 ธ.ค.59
13-14 มี.ค.60
30 มี.ค.2 เม.ย.60
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ลําดับ
12

13
14
15
16

17
18

19

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
12.1 กิจกรรมดูงานนอกสถานทีข่ องนักศึกษา
3-6 พ.ย.59
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ณ องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ
12.2 กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการ
27-28 ต.ค.59
เรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
12.3 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับ
14 ม.ค.60
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
12.4 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการแนว
6-7 พ.ค.60
ทางการทําวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร
โครงการสานสัมพันธพี่นองสาขาวิชา
8 มี.ค.60/
วิทยาศาสตร
18-26 ก.ค.60
โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาคณิตศาสตร 12-15 พ.ย.59/
ศึกษา
30 มิ.ย.-2 ก.ค.60
โครงการพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
12-14, 16
ประจําปการศึกษา 2558
ธ.ค.59
โครงการศึกษาดูงานฝายกิจการนักศึกษาและ
คณะสโมสรนักศึกษา
16.1 กิจกรรมคายครุศาสตรราชภัฏอีสาน
15-19 มี.ค.60
เหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16.2 กิจกรรมศึกษาดูงานฝายกิจการ
21 มิ.ย.60
นักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
1-3 ก.ค.60
โครงการกีฬานักศึกษา
คณะครุศาสตร
18.1 กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ
26 พ.ย.59
Freshsy night มหาวิทยาลัยนครพนม
18.2 กิจกรรมกีฬาคณะครุศาสตร
9-11 ก.พ.60
18.3 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม
20-25 ก.พ.60
18.4 กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ
12-27 ก.ค.60
Freshsy night คณะครุศาสตร
โครงการพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร
19.1 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
ก.พ.-มิ.ย.60
ประจําปการศึกษา 2560
19.2 กิจกรรมไหวครู
10 ส.ค.60
19.3 กิจกรรมวันแม
10 ส.ค.60
19.4 กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม
10 ส.ค.60

งบประมาณ
จายจริง

ผูรับผิดชอบ

86,300

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

40,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

15,000

ดร.อาริยา สุรยิ นต

149,799
30,000

งานทะเบียนและ
ประมวลผล
งานกิจการนักศึกษา

20,000
149,925

งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

69,900

งานกิจการนักศึกษา
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กิจกรรมการพัฒนาดานการเรียนการสอนในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
 งานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดดําเนินการจัด
โครงการกิ จ กรรมเสริ ม ความเป น ครู โดยมี กิ จ กรรมภายใต
โครงการ ยกตัวอยางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 418 คน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น คณะครุ ศ าสตร
ใหสะอาด มีความนาอยู และใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ไดเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะ
ถวายอาลั ย แด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
(สั ง เกตการสอน) จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2560
ณ ห อ งประชุ ม พนมศิ ล ป ชั้ น M คณะศิ ล ปศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษา กอนฝก
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ได รั บ ทราบ เข า ใจเกี่ ย วกั บ
ระเบียบ ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และเพื่ อ สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ ให กั บ นั ก ศึ ก ษาก อ นฝ ก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
(ทดลองสอน) จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2559 โดยมี
วัต ถุป ระสงค เพื่ อใหนั กศึ ก ษามีค วามเข าใจเกี่ย วกับ แนวทาง
และระเบียบขอบังคับกอนฝกประสบการณวิชาชีพครู และสราง
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ใหกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
และกฎเกณฑ ต า งๆ ของการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู ใ น
สถานศึกษา มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 460 คน

4. กิจกรรมพบผูบริหาร และครูพี่เลี้ยง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7
กุ ม ภาพั น ธ 2560 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ผู บ ริ ห ารและ
อาจารยพี่เลี้ยง มีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเอง
ในการเปนโรงเรียนสําหรับเปนแหลงฝกประสบการณวชิ าชีพครู
รวมทั้ ง ให ผู บ ริ ห าร และอาจารย พี่ เ ลี้ ย งได นํ า เสนอป ญ หา
และแนวทางการแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งการฝ ก
ประสบการณ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร า งความ
สัมพันธอันดี ระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนที่นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 486 คน
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5. กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครู และเตรียมความพรอม
เขาสูอาชีพครู จัดขึ้นระหวางวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ ใหนักศึกษา และศิษยเกาไดรับความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายสําหรับครู และเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ ผลการ
ดําเนินงาน มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 1,130 คน มีความพึง
พอใจผูเขารวมโครงการอยูในระดับมาก

6. กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึ ก ษา 2559 จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และใหนักศึกษาได
ทดลองการปฏิบัติงานตามขั้นตอน PDCA ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ มีจํานวนผูเขารวม
โครงการ 470 คน

7. กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตนเพื่อ
อบรมขั้นความรูเบื้องตน (S.B.T.C.) จัดขึ้นระหวางวันที่ 17-28
เมษายน 2560 โดยมีกิจกรรมอบรมแกนักศึกษาใหสามารถเปน
ผูกํากับลูกเสือสามัญได

8. กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง การเตรี ย มความพร อ มในการทํ า งาน
สรางขวัญและกําลังใจใหนักศึกษาหลังจบการปฏิบัติการสอน
โดยมีอาจารย และนักศึกษาเขารวมโครงการ 750 คน
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 งานกิจการนักศึกษา ดําเนินโครงการกีฬานักศึกษา โดยดําเนินจัดกิจกรรมในโครงการดังนี้
1. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธนองใหม และ Freshy Night คณะครุศาสตร และ Freshy Night มหาวิทยาลัย
นครพนม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ และอารมณของนักศึกษา สรางความสามัคคีในหมูคณะของนักศึกษาและสถานศึกษา
โดยนักศึกษาไดรวมกิจกรรมแขงขันสแตนเชียร และเชียรหลีดเดอร และเพื่อประกวดกิจกรรมดาว เดือน ดาวเทียม เปนการ
สรางสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาในสถาบัน
2. กิจกรรมกีฬาคณะครุศาสตร จัดขึ้นระหวางวันที่
9-11 กุมภาพันธ 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสมรรถภาพทางร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ แ ละสั ง คมของ
นักศึกษา และสรางความสามัคคีในหมูคณะของนักศึกษา
3. กิจ กรรมกีฬามหาวิ ทยาลั ยนครพนม จั ดขึ้ น
ระหวางวันที่ 20-25 กุมภาพันธ 2560 ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมของนักศึกษา
และสรางความสามัคคีในหมูคณะของนักศึกษาและสถานศึกษา
4. กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ Freshy night
คณะครุศาสตร จัดขึ้นระหวางวันที่ 12-27 กรกฎาคม 2560

 งานกิ จ การ นั ก ศึ ก ษา ได จั ด กิ จ กรรมวั น แม
แหงชาติ ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 เพื่อน อมรําลึ ก
สํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ มี ผู เ ข า ร ว มโครงการเป น ผู บ ริ ห าร
อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา โดยกิจกรรมในโครงการ
ไดใหผูเขารวมโครงการทุกคนแสดงออกในความจงรักภักดี
ตอ สถาบั น พระมหากษัต ริ ย และลงนามถวายพระพรแด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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 งานกิจการนักศึกษา ไดมีการจัดกิจกรรมเปดโลก
กิ จ กรรม ขึ้ น ในวั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2560 ณ โรงยิ ม เนเซี ย ม
มีผูเขารวมโครงการเปนนักศึกษาในคณะทุกสาขาวิชา โดยเปน
กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มกิ จ กรรมในคณะ
พัฒนาการเขาสังคม และการอยูรวมกันเปนหมูคณะ

 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุม
พนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผูเขารวมโครงการเปนนักศึกษา ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ โดยมีกิจกรรม
การแสดงความเคารพของศิษยตอครูอาจารย ในฐานะผูประสาทวิชาความรูแกศิษย การดําเนินโครงการเปนไปดวยความ
เรียบรอย
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดขึ้นระหวางวัน ที่
1-3 กรกฎาคม 2560 ณ ห อ งประชุ ม พนมศิ ล ป คณะศิ ล ป
ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร มี ผู เ ข า ร ว มโครงการเป น นั ก ศึ ก ษา
อาจารย และเจาหนาที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและ
ข อ มู ล การเตรี ย มความพร อ ม สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1
ประจําปการศึกษา 2560

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ไดมีการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา
เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 และ วันที่ 6-7 เมษายน 2560
ณ คณะครุ ศ าสตร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาใน
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ไ ด เ รี ย นรู ทั ก ษะการสร า ง mobile
application และการผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธโดยใช
เทคโนโลยี AUGMENTED REALITY บนระบบปฏิบัติการ
ANDROID
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 สาขาวิ ชา การศึ กษาปฐมวั ย ได ดํา เนิ น โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ขึ้นระหวางวันที่ 10-11 ธันวาคม
2559 ณ หอประชุ ม รั ต นโกเศศ โรงเรี ย นป ย ะมหาราชาลั ย
โดยนั ก ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าได ทํ า ผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอน
และมอบใหกับโรงเรียน ถือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดลงมือ
ปฏิบัติจริง และสรางประโยชนใหหนวยงานทางการศึกษา

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดดําเนินโครงการพัฒนา
ศัก ยภาพนั ก ศึก ษาสาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร : กิ จ กรรมการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ระหว า งวั น ที่ 27-28 ตุ ล าคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
วิ ท ยาศาสตร และสามารถออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู
วิทยาศาสตรไดเหมาะสม มีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ชั้นปที่
3 เขารวมโครงการจํานวน 95 คน
 สาขาวิ ช า คณิ ต ศาสตรศึ ก ษา ได มี ก ารดํ า เนิ น
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม
2560 โดยเปนการรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยนครพนมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และมี ก ารบรรยายพิ เ ศษ การสร า ง
ชุมชนแหงการเรียนรู (Professinal Learning Community)
และการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ด ว ยนวั ต กรรมศึ ก ษาชั้ น เรี ย น
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปด (Open Approach)
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นายกสมาคมคณิตศาสตร
ศึ ก ษาแห ง ประเทศไทย รั ก ษาการผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู สํ า หรั บ อาเซี ย น ณ อาคารจตุ ร วิ ท ย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
 คณะ ครุศาสตร ไดดําเนินโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 ระหวาง
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมทางไกล โดยมีผูบริหาร
อาจารย เจ า หน า ที่ และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย อาทิ นั ก ศึ ก ษา
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต เข า ร ว มให ข อ มู ล การดํ า เนิ น งานในคณะแก
คณะกรรมการที่มาประเมิน โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู
ในระดับดี ซึ่งคณะไดมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการไปปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป
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 สาขาวิชาสังคมศึกษา ไดดําเนินโครงการพัฒนา
คุณ ภาพนั กศึ ก ษา : กิจ กรรมศึ กษาดู งานนอกสถานที่
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 1 ระหวาง
วั น ที่ 12-15 ตุ ล าคม 2559 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให
นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร แ ละ
วัฒนธรรมของไทยผานสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
ของชาติ และได รั บ ประสบการณ ต รงในศึ ก ษาข อ มู ล
ภาคสนาม อั น เป น กระบวนการสํ า คั ญ ในการศึ ก ษา
ประวัติศาสตรไทย ณ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดเลย

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ไดดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษา :
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ระหวางวันที่ 30 มีนาคม - 2
เมษายน 2560 ณ ศูนยเ ทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิกส และคอมพิวเตอร
แห ง ชาติ (NECTEC) สํา นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
ไดเขารวมการสัมมนาและชมนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ สวทช.
ประจําป 2560 และเพื่อใหนักศึกษาเปดโลกทัศนทางดานการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

 คณะครุศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการพิธีซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร และประจําปการศึกษา 2558 ขึ้นเมื่อ
วันที่ 12 และ 14-16 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร การทําความเขาใจ
และการฝ ก ปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ความถู ก ต อ ง แก บั ณ ฑิ ต และ
มหาบัณฑิต ที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 ผลการ
ดํ า เนิ น งาน มี จํ า นวนผู เ ข า ร ว มโครงการ 936 คน ผู เ ข า ร ว ม
โครงการมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมระดับมาก
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย นครพนม ไดดํ าเนิ นการจัด กิจ กรรมเพื่อส งเสริ มความเขมแข็งทาง
วิชาการ ประกอบไปดวย การสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาตนเองตามสายงาน
เพื่อนํามาใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนางานวิจัย ตํารา
เอกสารทางวิชาการ และการเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ มีกิจกรรม/
โครงการ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ รายละเอียดดังตาราง
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
คณะครุศาสตร
1.1 กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
1.2 งานประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
1.3 การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตร
แฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อคุณภาพ
ขอเสนอโครงการวิจัยโดยการขับเคลื่อนดวย
เครือขายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย
โดยกลุม วิทยาการและสภาวิจัยแหงชาติ
ณ มหาวิทยาลัย ขอนแกน
1.5 กิจกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแหงชาติ (National Research
Management System : NRMS)
1.6 สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับบุคลากรในคณะ
1.7 งานวิจัยในการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ป
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัย
นครพนม
1.8 กิจกรรมการประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยครุศาสตร

2
3
4

โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา
โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
4.1 กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

งบประมาณ
จายจริง
182,375

ผูรับผิดชอบ
งานวิจัย

7 ต.ค.59
14-16 ต.ค.59
27 พ.ย.59

24-25 พ.ย.59

18 ม.ค.60
ต.ค.59-ก.ย.60
17-19 พ.ค.60
1 ต.ค.60
6-10 มิ.ย.60

48,550

12-14 ก.ค.60
/14-16 ส.ค.60

6,380
50,124

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาวิจัยฯ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร

11-14 พ.ย.59
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5

6

7

8

9

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
20-22 พ.ย.59

4.2 กิจกรรมการเขารวมนําเสนอโครงการวิจัยใน
การประชุมคณะผูตรวจสอบทางวิชาการ ดาน
การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู ครั้งที่ 2/2559
ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
4.3 กิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาน
19-22 ก.ค.60
อีเลิรนนิ่ง 2560 ณ ศูนยนิทรรศการฯ ไบเทค บางนา
โครงการจัดทําวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม
5.1 การประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดทําวารสาร ต.ค.59-ก.ย.60
5.2 กิจกรรมการอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนและ 30 มี.ค.-3 เม.ย.60
การประเมินบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
6.1 กิจกรรมประชุมวิชาการประจําป 2559
26-29 ธ.ค.59
สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย
6.2 เขารวมงาน “Research for Strategy
20-23 มิ.ย.60
Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตรพื้นที่
6.3 การสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับ
28 มิ.ย.-2 ก.ค.60
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ครั้งที่ 16
6.4 ประชุมวิชาการพัฒนาอาจารยดุษฎีบริหารอีสาน 12-14 ก.ค.60
สัมพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาหลักสูตร
และนวัตกรรม การจัดการเรียนรู
7.1 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง คณะศึกษาศาสตร 6-7 พ.ค.60
มหาวิทยาลัยขอนแกน
7.2 โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ ณ หอประชุม
13 พ.ค.60
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7.3 โครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. 13-14 ก.ค.60
วิจัย ครั้งที่ 11” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
8.1 การประชุมวิชาการเรื่อง EF symposium 2016 19-21 พ.ย.59
ปลูกฝงทักษะสมอง บมเพาะเด็กไทยยุค 4.0
8.2 ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
25 พ.ค.60
ครอบครัวระดับชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชา
ภาษาไทย
9.1 กิจกรรมตามรอยวรรณคดีสมู ิติการเรียนการ
8-11 พ.ย.59
สอนในศตวรรษที่ 21 และสัมมนาวิชาการมรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

งบประมาณ
จายจริง

ผูรับผิดชอบ

15,976

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ

59,470

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

14,872

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

22,530

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

39,730

สาขาวิชาภาษาไทย
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน
26-28 ม.ค.59

งบประมาณ
จายจริง

ผูรับผิดชอบ

9.2 สัมมนาวิชาการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ บทเรียนจากเพื่อนบาน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชา
34,642
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
10.1 กิจกรรมประชุมวิชาการ technology ฯ
24-25 ก.พ.60
10.2 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
25-28 เม.ย.60
ณ สํานักพัฒนานวัตกรรม จ.ชลบุรี, ระยอง
10.3 ประชุมวิชาการพัฒนาอาจารยดุษฎีบริหาร
12-14 ก.ค.60
อีสานสัมพันธ 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา
40,000
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
11.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “ทักษะ 30 มิ.ย.-2 ก.ค.60
7C ของครู 4.0 กับ PLC สรางเด็กศตวรรษที่ 21”
11.2 กิจกรรมประชุมวิชาการ international
20-21 ก.ค.60
e-learning Conference 2017 ครั้งที่ 8
โครงการสนับสนุนบุคลากรเขาสูต าํ แหนงทางวิชาการ 28 พ.ย.59
6,430
งานบุคลากร
โครงการจัดการองคความรู (KM)
7 ต.ค. 59 49,990
งานประกัน/KM
คณะครุศาสตร
20 มิ.ย.60
13.1 ดานการเรียนการสอน
- กิจกรรมการนําความรูและประสบการณจาก
การศึกษาดูงานโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนามาปรับ
ใชในการเรียนการสอน
- กิจกรรมรวมรองเพลงมารช ครุศาสตร
- กิจกรรมการจัดทําวารสารและการจัดทํา After
Action Review
- กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
โรงเรียนสุขภาวะ
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงาน
สารบรรณ
- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกฎระเบียบและ
แนวปฏิบัติสาํ หรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
สมรรถนะทางวิชาการ การจัดทํา มคอ.3
- กิจกรรมการใชงานระบบบริหารการจัดงานวิจัย
แหงชาติ (National Research Management
System : ระบบ NRMS)
- กิจกรรมกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู (FLC)
มคอ.7 และจัดทํารายงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
13.2 ดานการวิจัย
- กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรของ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท บทที่ 1
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14

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรของ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท บทที่ 2
- กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรของ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท บทที่ 3
- กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรของ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท บทที่ 4
- กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรของ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท บทที่ 5
- กิจกรรมการวิเคราะห ขอมูลทางการศึกษา
ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2559
13.3 สายสนับสนุน
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงาน
สารบรรณ
- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกฎระเบียบและ
แนวปฏิบัติสาํ หรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
- กิจกรรมการติดตามผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ รอบ 6 เดือน
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร
14.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ณ จังหวัดตากและจังหวัด
เชียงใหม
14.2 กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานการจัดซื้อจัดจาง”
14.3 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพสายสนับสนุน

งบประมาณ
จายจริง

ผูรับผิดชอบ

592,174

งานบุคลากร

30 ม.ค.3 ก.พ.60
23-24 ก.พ.60
21 เม.ย.60

ตารางสรุปผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ประจําปการศึกษา 2559
ขอมูลพืน้ ฐาน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

จํานวนยืนยัน
55
1
14
8

หมายเหตุ : ขอมูลจากงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
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กิจกรรมสรางความเขมแข็งทางวิชาการในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
 คณะครุศาสตร ไดมีการดําเนินโครงการจัดการองคความรู (KM) ขึ้นในระหวางวันที่ 7 ตุลาคม 2559 -20 มิถุนายน
2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู (KM) สําหรับคณาจารยดานการเรียนการสอน FLC และดานวิจัย
และจั ด กิ จ กรรมการจั ด การความรู สํ า หรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เรื่ อ ง พั ฒ นาสมรรถนะทางวิ ช าชี พ ดํ า เนิ น การ
ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

 คณะครุศาสตร ไดมีการสงเสริมใหบุคลากรภายใน
คณะพั ฒ นาตนเองตามสายงาน โดยส ง เสริ ม อาจารย แ ละ
เจ า หน า ที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมอบรมหลั ก สู ต ร “การตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานการจัดซื้อจัดจาง” โดย บริษัท ศูนยสงเสริม
การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ สั ง คม จํ า กั ด ณ โรงแรมเสนาเพลส
กรุงเทพฯ ในระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2560

 คณะครุศาสตร ไดมีการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรภายในคณะ จัดโครงการขึ้นระหวางวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2560 ณ จังหวัดตาก
และจังหวัดเชียงใหม โดยมีบุคลากรเขารวมโครงการ จํานวน 75 คน โครงการดังกลาวทําใหเกิดความรักความสามัคคี
และมีความสัมพันธที่ดตี อหมูคณะ
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 คณะครุศาสตร ไดดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ คณะครุศาสตร : กิจกรรมการประชุมวิชาการ
“การวิจัยทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยมี คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ บุคลากร
นักศึกษาและแขกผูมีเกียรติ เขารวมกิจกรรม รวมรับฟงการบรรยายพิเศษจาก ผศ. น.ต. ดร.พงศเทพ จิระโร ผูความเชี่ยวชาญ
พิเศษดานการวัดและประเมินผลการศึกษา, การประเมินโครงการ, การวิจัยทางการศึกษา, การประกันคุณภาพทางการศึกษา

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดมีการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร: กิจกรรมอบรมอบรม
การทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมี
การเพิ่ม พูน ความรู ความสามารถของอาจารย เ พื่อ สร างความ
เขมแข็งทางวิชาการร่ วมวิทยาลัยวิทยาการปญญาและวิทยาการ
ปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ จังหวัดชลบุรี

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดมีการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร : กิจกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีกิจกรรมการศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ จากแหลงเรียนรู
นอกห อ งเรี ย นที่ ห ลากหลายและเข า รั บ ฟ ง ความรู จ าก
วิ ท ยากรในท อ งถิ่ น ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
นอกจากนี้ ยั ง เสริ ม สร า งความรั ก ความสามั ค คี ความมี
ระเบียบวินัยและการทํางานเปนกลุมใหกับนักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิง่ แวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
คณะครุ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ย นครพนม ได ดํ าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการพัฒ นาระบบสารสนเทศและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการจัด การที่ดี เพื่อชวยใหคณะมีขอมูลสารสนเทศในการบริ หารงาน มีกิจกรรม/โครงการ
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ รายละเอียดดังตาราง
ลําดับ
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
19 ก.ค.60

โครงการอบรมระบบบริการการศึกษาและ
ระบบการสืบคนสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา 2560
โครงการพัฒนาฐานขอมูล ฝายวิชาการงาน
13 ธ.ค.59
ทะเบียนและประมวลผล คณะครุศาสตร
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ก.ค.-ส.ค.60

งบประมาณ
จายจริง
15,000
10,000
-

ผูรับผิดชอบ
งานทะเบียนและ
ประมวลผล
งานทะเบียนและ
ประมวลผล
สํานักงานคณบดี

กิจกรรมและการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

 คณะครุศาสตร ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขึ้นเพื่อที่ชวยในการทํางานภายในคณะ ทั้งการบริหาร การเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานของทุกสายงานในคณะ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบันให
มากที่สุด อาทิเชน ระบบฐานขอมูลศิษยเกาของคณะ เพื่อใหมีขอมูลของศิษยเกาไวใชประโยชนภายในคณะ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ ในพื้นที่ใกลเคียง
และในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ รายละเอียดดังตาราง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
จายจริง

1

โครงการบริการวิชาการที่บรู ณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั
1.1 กิจกรรม One Teacher One Product
(OTOP)
1.2 กิจกรรมบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

13 มี.ค.60

30,000

13 มี.ค.60/
3 เม.ย.60
23 ธ.ค.59
26-28 พ.ค.60

30,000

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

30,000
30,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร

15 ก.พ.60

30,000

13 มี.ค.60/
20 พ.ค.60
10 พ.ค.60

30,000

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

30,000

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

5 ก.ค.60

30,000

สาขาวิชาวิจัยฯ

24 มี.ค.60
20-21 พ.ค.60

30,000
30,000

สาขาวิชาภาษาไทย
ฝายบริการวิชาการ

พ.ย.59-พ.ค.60
7-14 ม.ค.60

18,370
100,000

ฝายบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ

1,691,096

งานบริการวิชาการ

38,324

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

1.3 กิจกรรมคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร
1.4 กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอร
และสื่อการเรียนการสอน
1.5 กิจกรรมการสรางเครือขายแมสอนลูกเพื่อ
เตรียมพรอมแบบบูรณาการเด็กปฐมวัย
1.6 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน

2
3

4

1.7 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
1.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนมและใกลเคียง
1.9 กิจกรรมคายภาษาไทย
1.10 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1.11 กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
โครงการบริการวิชาการทีส่ รางรายได
3.1 กิจกรรมออกขอสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3.2 กิจกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP
3.3 กิจกรรมการจัดสอบสําหรับหนวยงานหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.4 โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่คณะ
ไดรับงบประมาณในการจัดทําหลักสูตรอบรมเพื่อ
พัฒนาครูจากสํานักพัฒนาครูและบุคลากร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาเครือขายการบริหารการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

14-17 มี.ค.60
24 มี.ค. 2560
ต.ค.59- มิ.ย.60
ก.ค.-ก.ย.60

21-22 มิ.ย.60/
12-14 ก.ค.60
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการการบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5.1 กิจกรรม com care ครั้งที่ 6
5.2 กิจกรรมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
คอมพิวเตอรศึกษาสัมพันธและศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น
โครงการบูรณาการการวิจัยการบริการวิชาการ
และการเรียนการสอน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ประเพณีไทย
7.1 กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย
7.2 กิจกรรมวันเขาพรรษา ณ สํานักสงฆอรัญวิเวก
โครงการสืบสานตํานานพระธาตุพนม
โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
โครงการปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป

6
7

8
9
10

งบประมาณ
จายจริง
30,160

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

4,928

ดร.อาริยา สุรยิ นต

50,000

งานทํานุบํารุงฯ

40,000
48,360
60,000

งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ

ผูรับผิดชอบ

16-29 พ.ย.59
20-22 ม.ค.60
28-29 มิ.ย.60

18 พ.ย.59
3 ก.ค.60
ส.ค.60
7-13 ก.ค.60
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
59

กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
 คณะครุ ศาสตร ได ดํา เนิ นโครงการพั ฒนาครูแ บบครบวงจร ซึ่ งไดรั บงบประมาณในการจั ดทํ าหลัก สูต รอบรม
เพื่อพัฒนาครูจากสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดําเนินการจํานวน 4 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรการใช ICT ในการเรียนการสอนและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
2. หลักสูตรฝกอบรม พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณการเรียนรู เสริมสรางทักษะทางภาษา
และทักษะทางสังคมของผูเรียนระดับปฐมวัย
3. หลักสูตรฝกอบรม เสริมสรางสมรรถนะครู เพื่อการจัดการเรียนรูดานการอานและการเขียนเชิงวิเคราะห
วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
4. หลักสูตรฝกอบรม เสริมสรางสมรรถนะครู เพื่อการจัดการเรียนรูดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
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 งานบริ ก าร วิ ช าการ ได มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรม
โครงการตามรอยพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุ มารี ขึ้น ระหว า งวั นที่ 20-21 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา จังหวัดนครพนม
โดยมี วัต ถุ ประสงค เ พื่อ ปรั บปรุ งพั ฒนาและผลิต สื่อ การเรี ย น
การสอน และจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนใหเอื้ออํานวยตอการ
เรี ย นการสอน ให กั บ โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน
โดยมีคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ของคณะมีสวนรวมใน
การบริการวิชาการแกสังคม
 ฝายงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขึ้นระหวางวันที่ 7-13 กรกฎาคม
2560 โดยมีการจัดกิจกรรมโดยการเขารวมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ณ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม ลานพญาศรีสัตต
นาคราช เปนการทํากิจกรรมรวมกับทางจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมอนุรักษ เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของจังหวัด และเปนการประชาสัมพันธคณะแกบุคคลภายนอกดวย

ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการคณะ เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในคณะ ใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกร และเพื่อบริหารจัดการคณะให
เปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของคณะตลอดทั้งป มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น
13 โครงการ รายละเอียดดังตาราง
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาคานิยมองคกร
10.1 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ครบรอบ 1 ป
10.2 กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากร คณะครุศาสตร
10.3 กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
10.4 บุคลากรในคณะเขารวมงานกีฬา สกอ. ครั้งที่
36 “พะเยาเกมส” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ

2

งบประมาณ
จายจริง

ผูรับผิดชอบ

183,557

สํานักงานคณบดี/
งานบุคลากร

19,243

สาขาวิชาการบริหารฯ

1 ต.ค.59
28 ธ.ค.59
22 ม.ค.60
6-17 มิ.ย.60
12-14 ก.ค.60
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
จายจริง

โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

11-19 ก.ค.60

20,000

โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร
โครงการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากรคณะ
ครุศาสตร (EDU Strong Life)
โครงการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา
2560
7.1 การรับสมัครรอบระบบรับตรงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2560
7.2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบ
รับตรงทั่วประเทศ
7.3 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบ
รับตรง (รอบ 2)
7.4 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระบบ
Admission
7.5 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบ
รับตรง (รอบ 4)
โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร
โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ต.ค.59-ก.ย.60

252,670

งานการเงิน/
งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
สํานักงานคณบดี

26 ก.ค.60

10,000

สํานักงานคณบดี

1 ต.ค.5931 มี.ค.60

15,000

งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม

21 ก.พ.60
ต.ค.59-ก.ย.60

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

220,780

ผูรับผิดชอบ

17-18 ต.ค.59
23-24 ม.ค.60
8 มิ.ย.60
23 มิ.ย.60
20 ก.ค.60
15 มิ.ย.60
24 พ.ค.60
ก.พ./มิ.ย.60
พ.ค.60

17,640
22,296
44,200
12,649

สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
44,402 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18,250,546
สํานักงานคณบดี

กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
 คณะ ครุ ศ าสตร ได ดํ า เนิ นกิ จ ก รรมก ารเพิ่ ม
ประสิท ธิภาพสายสนั บสนุน ขึ้นเมื่ อวันที่ 21 เมษายน 2560
ณ หองประชุมทางไกล คณะครุศาสตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ใหตระหนักถึ ง
หนาที่ความรับผิดชอบของตนเองภายใตการทํากิจกรรมรวมกัน
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 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตรไดดําเนิน
กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 1 ป โดยมีผูบริหาร
และบุคลากรในคณะเขารวมกิจกรรมกวา 200 คน ซึ่งไดรวมกัน
ทําบุญตักบาตร เพื่อเปนสิริมงคลแกตนเองและคณะ รวมทั้งยัง
มี ก ารจั ด บรรยายทางวิ ช าการจากวิ ท ยากรระดั บ ประเทศ
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผูทรงคุณวุฒิจาก สสส. สงผลใหคณะ
ไดประชาสัมพันธ เผยแพรหนวยงานใหบุคคลภายนอกทราบ
บุค ลากรและนัก ศึ กษาคณะครุศ าสตรไ ดทํ า กิจ กรรมร วมกั น
และปลูกจิตสํานึกในการรักองคกรมากยิ่งขึ้น และไดมีการสราง
เครือขายงานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกอีกดวย

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 คณะไดดําเนินกิจกรรม
ประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทยขึ้น เพื่อใหบุคลากรได
รวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามประเพณีไทย และ
สรางวัฒนธรรมอันดีแกองคกร โดยมีผูบริหาร อาจารย และ
เจาหนาที่ในคณะเขารวมทํากิจกรรม

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 คณะไดเขารวมกิจกรรม
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผูบริหาร อาจารย
และเจาหนาที่ทั้งในคณะและมหาวิทยาลัยเขารวมทํากิจกรรม
ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล า วจั ด ขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยไดทํากิจกรรมผานการแขงขันกีฬารวมกัน สงผล
ใหบุคลากรเกิดความสัมพันธที่ดี รักและสามัคคี รวมทั้งไดทํา
ความรูจักกันมากยิ่งขึ้น
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 คณะไดดําเนินกิจกรรมสานสัมพันธ บุคลากรคณะ
ครุศาสตร ขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปดโอกาสใหบุคลากรไดพบปะรวมสังสรรค สานสัมพันธอัน
เปนแนวทางหนึ่งของการสรา งความรักความสามัคคี ภายใน
องค ก ร และสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และพลั ง
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านภายในองค ก รมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี
ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ในคณะเขารวมทํากิจกรรม

 คณะครุศาสตร ไดดําเนินการโครงการทบทวนแผน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 ขึ้ น ระหวา งวั น ที่ 11-19 กรกฎาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ, แผนกลยุทธทางการเงิน
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของแผน
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่
ทําแผนรวมกันจัดทําแผน
 ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตรไดมี
การสงเสริมความสัมพันธระหวางหนวยงานทางการศึกษาทั้งใน
และนอกมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง ในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น ข องคณะที่ ว า “คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํา โขง ที่มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ”
ผานการดําเนินกิจกรรมตางๆ อาทิเชน การตอนรับคณะครูและ
นักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพฮาติงห จากประเทศเวียดนาม
เปนตน
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การพัฒนาบุคลากรและการรวมกิจกรรมบริการวิชาการของบุคลากร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม รอบปงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรที่
เขารวม
โครงการประชุมวิชาการภูมิศาสตร
แหงชาติ ประจําป 2559 เรือ่ ง
ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร
ตามรอยพระบาทองคภูมิพล
โครงการจัดการความรู (KM) เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
สัมมนาวิชาการมรดกภูมิปญ
 ญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ บทเรียนจาก
เพื่อนบาน
การบรรยาย ในงาน “Research
for Strategy Management :
วิจัยเพื่อยุทธศาสตรพื้นที่
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
การศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย
การสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16
ประจําปการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน
เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 4
“ความหลากหลายทางชีวภาพ
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ”
โครงการวิจัยโดยการขับเคลื่อนดวย
เครือขายการวิจัยของสถาบัน
อุดมศึกษาไทย
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2559
กิจกรรมการใชงานระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแหงชาติ (National
Research Management
System : NRMS)
งานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ครบรอบ 25 ป วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี มหาวิทยาลัย
นครพนม

จํานวน
ผูรับการ
พัฒนา
2

วัน/เดือน/ป

หนวยงานที่จัด

สาขาวิชา/
ฝายงาน

27-28 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

2

19-21 ธันวาคม 2559

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

5

26-28 มกราคม 2560

สาขาวิชา
ภาษาไทย

5

20-23 มิถุนายน 2560

ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร (องคการ
มหาชน)
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ

2

25-27 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

28 มิถุนายน –
2 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

27 พฤศจิกายน 2559

สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา

1

24-25 พฤศจิกายน
2559

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
กลุมวิทยาการและสภา
วิจัยแหงชาติ

1

14-16 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

สาขาวิชา
วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา

50

18 มกราคม 2560

คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

บุคลากรสาย
วิชาการ
ในคณะ

1

17-19 พฤษภาคม
2560

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี มหาวิทยาลัย
นครพนม

บุคลากรสาย
วิชาการ
ในคณะ

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
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โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรที่
เขารวม

จํานวน
ผูรับการ
พัฒนา
1

สาขาวิชา/
ฝายงาน

วัน/เดือน/ป

หนวยงานที่จัด

14-16 สิงหาคม 2560

กระทรวงศึกษาธิการ

5

19-22 กรกฎาคม
2560

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2

30 มิถุนายน – 2
กรกฎาคม 2560

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

สาขาวิชา
คณิตศาสตร
ศึกษา

9

12-17 กรกฎาคม
2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ
ครั้งที่ 4 “คุณภาพเด็กปฐมวัย
คุณภาพประเทศ”
โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุน
ใหม” (ลูกไก)

5

24-25 พฤษภาคม
2560

สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา/
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.
วิจัย ครั้งที่ 11
บุคลากรเขารวมเปนคณะกรรม
กรรมการคัดเลือกอาจารยดเี ดน
แหงชาติ ปอมท.2560
บุคลากรเขารวมเปนประธานและ
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1

บุคลากรเขารวมเปนกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะศึกษาศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558

1

การประชุมผูเชี่ยวชาญการพัฒนา
กรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดานอิเลิรนนิง 2560 The 8th TCU
International e-Learning
Conference 2017 Innovation
in Education
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะ
7C ของครู 4.0 กับ PLC สรางเด็ก
ศตวรรษที่ 21” (ฉลอง 100 ป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
การประชุมวิชาการ มรอ.ราชภัฏ
รอยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรม
สรางสรรคศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาที่นั่งยืน ไทยแลนด 4.0”

1

1
3

สถาบันแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
17-23 กันยายน 2560
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) รวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
13-14 กรกฎาคม
มหาวิทยาลัย
2560
อุบลราชธานี
2-3, 27-30 มิถุนายน ที่ประชุมประธานสภา
2560
อาจารยมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
7 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
จังหวัดหนองบัวลําภู

15 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
จังหวัดหนองบัวลําภู

สาขาวิชา
วิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร/
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร

สาขาวิชา
ภาษาไทย

สาขาวิชา
หลักสูตรฯ
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา/
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา
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จํานวน
ผูรับการ
พัฒนา
1

วัน/เดือน/ป

หนวยงานที่จัด

10-11 กันยายน 2560

วิทยาลัยสันตพล
จังหวัดอุดรธานี

4

20-23 มีนาคม 2560

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

1

30 มีนาคม -3 เมษายน
2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

1

6-7 พฤษภาคม 2560

โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ

2

13 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมอบรมหลักสูตร
“การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
การจัดซื้อจัดจาง”
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม

7

23-24 กุมภาพันธ
2560

75

30 มกราคม3 กุมภาพันธ 2560

โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรที่
เขารวม
บุคลากรเขารวมเปนกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร
กิจกรรมถอดบทเรียนและมอบ
ภารกิจสําหรับวิทยากรกระบวนการ
เรื่อง EF รุนที่ 1 ภายใตโครงการ
การพัฒนาองคความรูและ
ขับเคลื่อนการสงเสริมทักษะสมอง
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย
การอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียน
และการประเมินบทความเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ”
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง

สาขาวิชา/
ฝายงาน
สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา
สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย

สาขาวิชาวิจัย
เพื่อพัฒนา
การศึกษา

คณะศึกษาศาสตร
สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
หลักสูตรฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สาขาวิชา
พระนคร
หลักสูตรฯ
ศูนยสงเสริมการพัฒนา ฝายงานการเงิน,
บุคลากรเพื่อสังคม แผนฯ และพัสดุ
จํากัด
คณะครุศาสตร
บุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึ ก ษา 2559 เมื่อ วั น ที่ 7-8 สิ งหาคม 2560 ตามเกณฑ มาตรฐานของสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ระดับอุดมศึกษา จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ในภาพรวมของคณะอยู ใ นระดั บ ดี คะแนนเฉลี่ ย 3.97
รายละเอียดผลการประเมินแตละองคประกอบปรากฏตามตาราง ดังนี้
ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
4 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
5 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
7 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
และงานสรางสรรค
8 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
9

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
10 3.1 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ระดับ
คะแนน

3.01 คะแนน
รอยละ 24.00
รอยละ 36.00

2.92 คะแนน
รอยละ 49.56
รอยละ 21.24

2.92
5.00
1.70

5.00 คะแนน

3,588.75

0.00

6 ขอ
6 ขอ

6 ขอ
5 ขอ

5.00
4.00

6 ขอ

5 ขอ

4.00

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน

41,591.38
บ./คน
รอยละ
12.59

5.00
5.00

6 ขอ

6 ขอ

5.00

7 ขอ

6 ขอ

5.00
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
12 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
7 ขอ
7 ขอ
ผลลัพธที่ตามพันธกิจกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ
13 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
6 ขอ
5 ขอ
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมหารดวยจํานวนตัวชี้วัดที่ไดรับการประเมิน)

ระดับ
คะแนน
5.00
4.00
3.97

ตารางวิเคราะหผลการประเมินตามองคประกอบ ประจําปการศึกษา 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ

ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
รวม
ผลการประเมิน

6
3
1
1
2
13

I

P

O

2.23
5.00
4
2.93
ระดับพอใช

4.50
4.00
5.00
5.00
4.50
7
4.57
ระดับดีมาก

2.92
5.00
2
3.96
ระดับดี

คะแนน
เฉลี่ย
3.10
4.67
5.00
5.00
4.50
3.97
-

0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ระดับพอใช
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
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คณะผูจัดทํา
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
1.2 ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ
1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร
1.4 อาจารยภาวดี พันธรักษ
1.5 นางภัคณัท หตะเสน
2. คณะกรรมการดําเนินงาน
2.1 ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ
2.2 รองศาสตราจารย ดร.นิราศ จันทรจิตร
2.3 รองศาสตราจารยฉวีวรรณ พลสนะ
2.4 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย หาญรินทร
2.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา ประสานตรี
2.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร อัตไพบูลย
2.7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา บุรชาติ
2.8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร ธงยศ
2.9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา ธงพานิช
2.10 อาจารย ดร.จงใจ เตโช
2.11 อาจารย ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว
2.12 อาจารย ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
2.13 อาจารย ดร.เบญจ กิติคุณ
2.14 อาจารย ดร.นาฏยาพร บุญเรือง
2.15 อาจารย ดร.ไพฑูรย พวงยอด
2.16 อาจารย ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
2.17 อาจารย ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
2.18 อาจารย ดร.พีระพงษ ธีระเผาพงษ
2.19 อาจารย ดร.อาริยา สุริยนต
2.20 อาจารย ดร.อธิราชย นันขันตี
2.21 อาจารย ดร.กัญณฐา พงศพิริยะวนิช
2.22 อาจารย ดร.สุวิสาข จรัสกมลพงศ
2.23 อาจารย ดร.ศุภกร ศรเพชร
2.24 อาจารย ดร.จารุวรรณ เขียวน้ําชุม
2.25 อาจารย ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ
2.26 อาจารย ดร.ปรมะ แขวงเมือง
2.27 อาจารย ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน
2.28 วาที่ รต.หญิงอุทยั วรรณ ศรีอรัญญ
2.29 อาจารยชุมจิรา ราชิวงศ
2.30 Mr.Lloyd Eugene Wagner
2.31 อาจารยวีระศักดิ์ จุลดาลัย
2.32 อาจารยกัลยาณี มวงไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72

อาจารยมานะชัย แกวสีดวง
อาจารยนิดาพร อาจประจญ
อาจารยธัญญาวดี ปนะกาโน
อาจารยจุฬาพร พลรักษ
อาจารยพักตรพริ้ง พลหาญ
อาจารยวรรณธิภา อุนารัตน
อาจารยไพเราะ เสาะสมบูรณ
อาจารยพงศเทพ โครตประทุม
อาจารยสุวิมล คํานอย
อาจารยสุภาวรรณ ฤๅกําลัง
อาจารยธิดาพร สวยสะอาด
อาจารยอภิรดี แขโส
อาจารยภัทรพงศ กุลสีดา
อาจารยศรีสุดา ดวงโตด
อาจารยศศิพิมพ มหารศ
อาจารยกาญจนาวดี ประสิทธิสา
อาจารยสุทธิลักษณ สวรรยาวิสุทธิ์
อาจารยนันทิญา พันธโชติ
อาจารยภาพพิมพ พรหมวงศ
นางสาวอรอนงค มงกุฎ
นายอาทิตย โสภา
นางสาวอัญชลี กําริสุ
นางสายชล วงคใหญ
นางสาวสุพัตรา หงสามนุษย
นางสาวอรอนงค คําคนซื่อ
นางสุปภาดา เซียวสกุล
นางสาวพรรณพนัช สมดา
นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์
นางสาวอิศราภรณ ไวสูศึก
นายนันทวรภัทร พิมพศักดิ์
นางสาวสิริกานต แกวไกรสร
นางสาวอิชยา กองไชย
นายนิธิศ ทองอนงค
นายณัฐวรรธน ตันรัตนกุลชัย
นายราชันย เสือคําจันทร
นางสาวธิดาพรรณ ทิพเนตรชลีกุล
นางกวินทิตา สําราญ
นางสาวชนิดา ขัดทะเสมา
นางสาวเมธาวี อัมวัน
นางสาวพิมพธิดา อารีรักษ
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