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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร 
 

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการพิจารณาใหแยกออกจากคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหจัดตั้งคณะครุศาสตรเปนสวนงาน ภายในของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และขอ 3          
แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2555 โดยประกาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
นครพนมนับแตนั้นเปนตนมา 
 รายงานประจําป พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามวิสัยทัศน และพันธกิจ          
และยุทธศาสตรทั้ง 5 ดานของคณะ คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน         
การสอน ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการที่ด ียุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรที่ 5 
การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยรวบรวมขอมูลโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะไดดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.2560 ที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซึ่งจะเปนสวนสะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการภายในคณะครุศาสตร และเปนขอมูลในการทบทวนการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งนําขอมูลมาปรับปรุงการทํางานในปตอ ๆ ไป 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป 2560 ฉบับนี้จะมี
ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจ และขอขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะ ผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีสวนรวมในการ
ผลักดันการดําเนินงานในคณะใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว รวมทั้งขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐ           
และเอกชนที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะดวยดีตลอดมา 
 
 
 

        ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์
        รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 2 ] 

สารบัญ 
 

บทท่ี    หนา 
  
 สารจากคณบด ี    
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป     .........................................................................................................................     1 
  1  ประวัติความเปนมาของคณะครุศาสตรโดยยอ     ........................................................................     2 
  2  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรคณะครุศาสตร     ........................................     2 
  3  โครงสรางการบริหารคณะครุศาสตร     .......................................................................................     4 
  4  ผูบริหารคณะครุศาสตร     ..........................................................................................................     5 
  5  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร     ......................................................................................     5 
  6  บุคลากรคณะครุศาสตร     ..........................................................................................................     6 
  7  สารสนเทศดานงบประมาณ     ..................................................................................................     15 
  8  สารสนเทศดานบุคลากร     .......................................................................................................     16 
  9  สารสนเทศดานหลักสูตร     .......................................................................................................     17 
  10  สารสนเทศดานนักศึกษา     ....................................................................................................     17 
  11  สารสนเทศดานอาคารสถานที่     ............................................................................................     18 
  12  บุคลากรที่ไดรับยกยอง     .......................................................................................................     19 
  
 สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560     ..........................     20 
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     ...............................     23 
  ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ     ...................................................................    32 
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการที่ด ี    ........................     38  
  ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เก่ียวของ     .................................................     39  
  ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี     .........................................................     42 
 การพัฒนาบุคลากรและการรวมกิจกรรมบริการวิชาการของบุคลากร 
   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม รอบปงบประมาณ พ.ศ.2560     ..................................     46 
 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559     ................................................     49 
 คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป     .............................................................................................     51 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 1 ] 

 
 
 

สวนที่ 1 
 

ขอมูลทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 2 ] 

1.  ประวัตคิวามเปนมาของคณะครุศาสตรโดยยอ 
 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.  วสิัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรคณะครุศาสตร 
 
 2.1  วิสัยทัศน   
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในระดับ               
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. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ                   
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 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการที่ด ี 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เก่ียวของ  
  ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ด ี
 
 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 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารทัว่ไป 
- งานบุคลากร 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานการเงิน บัญชี พัสด ุ
- งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
- งานประชาสัมพันธคณะ 
- งานบริหารความเสี่ยง 
 

- สาขาวิชาระดับปริญญาโท 
- สาขาวิชาระดับปริญญาตร ี
- งานทะเบียนและประมวลผล 
- งานหลักสูตรและวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานบริการวิชาการแกสังคม 

- งานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
- กิจกรรมเสริมความเปนครู 
- งานวิจัย 
- งานการจัดการความรู (KM) 
 

- งานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
- งานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมพิเศษ 
- งานชุมชนสัมพันธ 
- งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
  /ทุนการศึกษาของนักศึกษา 
- วารสารคณะครุศาสตร 
 

หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 

คณบดีคณะครุศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

 

รองคณบดีฝายบริหารและแผน รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย 
และประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ 
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4.  ผูบริหารประจําคณะครศุาสตร 
 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธ์ิ รักษาราชการแทนคณบดีคณครุศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวฒันะ รองคณบดฝีายบริหารและแผน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี  ศรพีุทธรินทร รองคณบดฝีายวิชาการ วิจยั และประกันคณุภาพการศึกษา 
อาจารยภาวดี  พันธรักษ รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา พฒันาองคการ และกิจการพิเศษ 

 

5.  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
 

ประธานกรรมการประจําคณะ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธ์ิ รักษาราชการแทนคณบดคีณครุศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒิ 
อาจารยนิวัตน  โรจนาพงษ ผูทรงคุณวุฒ ิ
รองศาสตราจารยวิรัตน  พงษศิร ิ ผูทรงคุณวุฒ ิ
อาจารยภานุมาศ  กิติศรีวรพันธุ ผูทรงคุณวุฒ ิ
อาจารย ดร.จงใจ  เตโช ผูทรงคุณวุฒ ิ
ผูบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวฒันะ รองคณบดฝีายบริหารและแผน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี  ศรพีุทธรินทร รองคณบดฝีายวิชาการ วิจยั และประกันคณุภาพการศึกษา 
อาจารยภาวดี  พันธรักษ รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา พฒันาองคการ และกิจการพิเศษ 
หัวหนาสาขาวิชา 
อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ ประธานสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.นริาศ  จันทรจิตร ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและนวตักรรมการจดัการเรียนรู 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ ประธานสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
อาจารย ดร.อธริาชย  นันขันต ี หัวหนาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
อาจารยไพเราะ  เสาะสมบรูณ หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
อาจารยวรรณธภิา  อุนารัตน หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
อาจารยนิดาพร  อาจประจญ หัวหนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
อาจารยสุภาวรรณ  ฤากําลัง หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย 
อาจารย ดร.อาริยา  สุริยนต หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ตัวแทนคณาจารย 
ผศ.วาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรนิทร ตัวแทนคณาจารย 
อาจารยกัลยาณี  มวงไทย ตัวแทนคณาจารย 
อาจารย ดร.ไพฑรูย  พวงยอด ตัวแทนคณาจารย 
กรรมการและเลขานกุาร 
นางภัคณัท  หตะเสน รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบด ี
นางสาวนันทรัตน  อุณาพรหม ผูชวยเลขานุการ 
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6.  บคุลากรคณะครุศาสตร 
 

ผูบริหารคณะครุศาสตร 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร 
รองคณบดีฝายวิชาการ วิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารยภาวดี  พันธรักษ 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ 

ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ 
รองคณบดีฝายบริหารและแผน 



รายงานประจําป 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 7 ] 

บุคลากรสายวิชาการ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

 
อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ 

ประธานสาขาวิชา 

 

 
ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 

 
ผศ.วาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรี 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

สาขาวิชาหลกัสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
 

 
รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร 

ประธานสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช 
อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 

 

 
รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ 
อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 

 
อาจารย ดร.เบญจ  กิติคุณ 

ประธานสาขาวชิา 

 

 
อาจารย ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 
 

 

 
อาจารย ดร.ศุภกร  ศรเพชร 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
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สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอ) 
 

 
ผศ.ดร.สรร  ธงยศ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารยปวรี  กาญจนภ ี
อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

 
อาจารยนิดาพร  อาจประจญ 

หัวหนาสาขาวิชา 
 

 

 
ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ 
อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 

 

 
อาจารยชุมจิรา  ราชิวงศ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 

 
อาจารย ดร.จงใจ  เตโช 
อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 

 

 
วาที่รอยตรีหญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารยจุฬาพร  พลรักษ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 
 

 

 
อาจารยลีลาวดี  ชนะมาร 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
 

 
อาจารย ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน 

หัวหนาสาขาวชิา  
 

 

 
อาจารยไพเราะ  เสาะสมบูรณ 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารยธัญญาวดี  ปนะกาโน 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 

 
อาจารยธิดาพร  สวยสอาด 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยกาญจนาวดี  ประสิทธิสา 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 
 
 

 

 
อาจารยวีระศักด์ิ  จุลดาลัย 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
อาจารยวรรณธิภา  อุนารัตน 

หัวหนาสาขาวชิา 
 
 
 
 

 

 
อาจารยกัลยาณี  มวงไทย 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยมานะชยั  แกวสีดวง 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ตอ) 
 

 
อาจารยศศิพิมพ  มหารศ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 

 
Mr.Lloyd  Eugene Wagner 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
 

 
อาจารย ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง 

หัวหนาสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย ดร.สุวิสาข  จรัสกมลพงศ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ 
อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 

 
อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารยศรีสุดา  ดวงโตด 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 

     
   อาจารย ดร.วนิดา  หงษมณีรัตน 

   อาจารยประจําสาขาวิชา 
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สาขาวิชาสังคมศกึษา 
 

 
อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันต ี

หัวหนาสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารยภาวดี  พันธรักษ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารยสุวิมล  คํานอย 
อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 
 
 
 

 

 

 
อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยอภิรดี  แขโส 
อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 

 

สาขาวิชาภาษาไทย 
 

 
อาจารยสุภาวรรณ  ฤากําลัง 

หัวหนาสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารยสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธิ์ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย ดร.กัญณฐา  พงศพิริยะวนิช 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
อาจารยพักตรพร้ิง  พลหาญ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 
 
 

 

 
อาจารยนันทิญา  พันธโชต ิ

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
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สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 

 
อาจารย ดร.อาริยา  สุริยนต 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 

 

 
อาจารยภัทรพงศ  กุลสีดา 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 

 
ผศ.ดร.ทินกร  อัตไพบูลย 

อาจารยประจาํสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ 

อาจารยประจาํสาขาวชิา 
 

อาจารยประจําคณะครศุาสตร 
 

 
อาจารยภาพพิมพ  พรหมวงศ 

อาจารยประจาํคณะ 
 

บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
นางภัคณัท  หตะเสน 

รักษาการหัวหนาสาํนักงานคณบด ี

 

 
นางสาวอรอนงค  มงกุฎ 

หัวหนางานการเงิน 
 
 

 

 
นายอาทิตย  โสภา 

นักวิชาการบญัช ี
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 
 

 
นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร 

เจาหนาที่งานพัสด ุ
 

 

 
นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ ์

เจาหนาที่งานวิจัย และหองสืบคนสารสนเทศ 

 

 
นางสายชล  วงคใหญ 

เจาหนาที่งานทะเบยีนและประมวลผล 

 

 
นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ 

หัวหนางานบุคลากร 
 

 

 
นางสาวอิศราภรณ  ไวสูศึก 
เจาหนาที่งานกิจการนักศึกษา 

และงานกองทุนนักศึกษา 
 

 

 
นางสาวสุพัตรา  หงสามนุษย 

เจาหนาที่งานวิชาการและงานหลักสูตร 
 

 

 
นายราชันย  เสือคําจันทร 

หัวหนางานอาคารสถานที ่
 

 

 
นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

 

 
นายนิธิศ  ทองอนงค 

เจาหนาที่งานโสตทัศนูปกรณ 
 

 

 
นางสาวอิชยา  กองไชย 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

 
นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ 

เจาหนาที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน/ 
งานบริหารความเสีย่ง 

 
 
 

 

 
นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ ์
เจาหนาที่งานกิจการนักศึกษา 

และงานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 
 

 
นางสุปภาดา  เซียวสกุล 

เจาหนาที่งานกิจกรรมเสริมความเปนคร ู
 

 

 
นางสาวพรรณพนัช  สมดา 

เจาหนาที่งานกิจกรรมเสริมความเปนครู 

 

 
นางสาวอัญชลี  กําริส ุ

ผูชวยนายทะเบียน 

 

 
นางสาวธิดาพรรณ  ทิพเนตรชลีกุล 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 

 

 
นางกวินทิตา  สําราญ 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 

 

 
นางสาวเมธาวี  อัมวัน 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 
นายจงกล  อินพา 
พนักงานขับรถยนต 

 

 

 
นางแหวน  อินพา 

เจาหนาที่อาคารสถานที ่
 

 
 

 
นายไพวรรณ  จันทะสิน 

พนักงานขับรถยนต 

 
 

 
นายหนูพัด  ชอประพันธ 

เจาหนาที่อาคารสถานที่/ซอมบาํรุง 
 
 
 
 

 
 

 
นางปลื้มจิต  ดวงศร 
เจาหนาที่อาคารสถานที ่
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 
 

 
นางวารีย  หาญมูล 
เจาหนาที่อาคารสถานที ่

 

 

 
นางสุดใจ  พุมแกว 

เจาหนาที่อาคารสถานที ่
 

 

 
นายแสวง  มิ่งสินธ 

ยามรักษาการณ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
นายอัครพล  เกื้อหนอขุน 

พนักงานขับรถยนต 
 

 

 
นายอภิชาติ  ทานบุญ 

ยามรักษาการณ 

 

 

7.  สารสนเทศดานงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ 2560 (จําแนกตามประเภทงบประมาณ) 

หมวดงบประมาณ 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. งบบุคลากร  15,560,460 29.75  11,343,870  45.07  26,904,330  34.72  
2. งบดําเนินงาน 3,054,621 5.84  12,643,901  50.23  15,698,522 20.26  
3. งบลงทุน  33,367,500  63.79  299,600 1.19  33,667,100  43.45  
4. งบเงินอุดหนุน 148,680 0.28  884,279 3.51  1,032,959 1.33  
5. งบรายจายอื่น 178,370 0.34  -   -   178,370 0.23  

รวมทั้งสิ้น 52,309,631.00  100.00  25,171,650  100.00  77,481,281 100.00  
 

ปงบประมาณ 2560 (จําแนกตามยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการสอน 805,100 1.54  1,730,500 6.87  2,535,600 3.27  
2. การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 225,400 0.43  1,544,279 6.13  1,769,679 2.28  
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอม
เพื่อการจัดการที่ด ี

33,367,500 63.79  55,000 0.22  33,422,500  43.14  

4. การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ 357,050 0.68  357,000 1.42  714,050 0.92  
5. การริเริม่สรางสรรควัฒนธรรมองคกรทีด่ี 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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แผนภาพเปรียบเทียบงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 
 

8.  สารสนเทศดานบุคลากร 
 

สายงาน/ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) 
1. สายวิชาการ 59 
    1.1 ขาราชการ (งบแผนดิน) 9 
    1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผนดิน) 31 
    1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได) 12 
    1.4 พนักงานตามสัญญา (งบรายได) 7 
2. สายสนับสนุน 37 
    2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผนดิน) 3 
    2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได) 5 
    2.3 พนักงานราชการ (งบแผนดิน) 8 
    2.4 พนักงานตามสัญญา (งบรายได) 21 

รวมทั้งสิ้น 96 
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบรายได 
32% 

งบแผนดิน
68% 
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9.  สารสนเทศดานหลักสูตร 
 

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญาโท 

 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
 

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ปริญญาตรี 
 
 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
  
 
 
 

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

 

10.  สารสนเทศดานนักศึกษา  
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559  

หลักสูตร/สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)    
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 103 - 103 
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู 26 - 26 
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 15 - 15 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)    
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - 390 390 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร  - 358 358 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  - 350 350 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร   - 317 317 
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา   - 331 331 
6. สาขาวิชาภาษาไทย   - 206 206 

รวมทั้งสิ้น 144 1,952 2,096 
ขอมูลระดับปรญิญาตรีจากงานวิชาการฯ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 

ขอมูลระดบับณัฑิตศึกษาจากงานทะเบียน (นางสาวอัญชลี กําริสุ) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 
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11.  สารสนเทศดานอาคารสถานที ่
 
ตารางแสดงขอมูลอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค 

ประเภทหอง จํานวน หนวยนับ 
1. อาคารเรียน 1 หลัง 
2. อาคารปฏิบัติการ/หองปฏิบัติการทดลอง 8 หอง 
3. หองประชุม 2 หอง 
4. โรงยิมเนเซียม 1 หลัง 

 
ตารางแสดงหองเรียน และหองปฏิบัติการ 
 

ลําดับที่ ประเภทหองเรียน จํานวน 
1  หองเรียนขนาด 60 ที่นั่ง หรือนอยกวา 5 หอง 
2 หองเรียนขนาด 90 ที่นั่ง หรือนอยกวา 5 หอง 
3 หองเรียนขนาด 150 ที่นั่ง หรือนอยกวา 10 หอง 
4 หองเรียนขนาด 190 ที่นั่ง หรือนอยกวา - 
5 หองเรียนขนาด 500 ที่นั่ง หรือนอยกวา - 
6 หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 4 หอง 
7 หองปฏิบัติการทางภาษา 2 หอง 
8 หองปฏิบัติการทางบริหารธุรกิจ - 
9 หองปฏิบัติการทางเกษตรกรรม - 
10 หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
11 หองปฏิบัติการพยาบาล - 
12 หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 2 หอง 
13 หองกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 หอง 
14 หองปฏิบัติการเครื่องชวยฝกบินจําลอง - 
15 หองปฏิบัติการสืบคนขอมูล 1 หอง 
16 หองปฏิบัติการพิมพดีด - 
17 หองปฏิบัติการเครื่องใชสํานักงาน 1 หอง 
18 สถานที่ฝกปฏิบัติดานวิชาชีพตาง ๆ - 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560 
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ตารางแสดงทรัพยากรสารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหบริการ 
 

ประเภทหอง จํานวน หนวยนับ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
   1. หนังสือ / ตํารา 
   2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส / E-BOOK 
   3. วารสารที่บอกรับ 
   4. สื่ออ่ืน ๆ ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน 
   5. รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ 

 
- 
- 
- 
- 

400 

 
เลม 
เรื่อง 
เรื่อง 

รายการ 
เรื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร 
   1. คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 
   2. คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนสารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

 
2 
6 

 
เครื่อง 
เครื่อง 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560 
 

12.  บคุลากรที่ไดรับการยกยอง 
 
ผลงานของบุคลากรที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 

ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัล ชื่อหนวยงานที่ใหรางวลั 
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับ

รางวัล 
1. ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน นักวิจัยดีเดนดานการตีพิมพ

ผลงานวิจัยประเภท Goild 
Medalist สาขาวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 กันยายน 2560 
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สวนที่ 2 
 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 การดําเนินงานของคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560                   
ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการภายใตยุทธศาสตร เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามที่คณะกําหนดไว จึงไดมีการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบไปดวยงบประมาณแผนดิน           
และงบประมาณเงินรายได ตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 28,553,321.73 บาท รายละเอียดดังตาราง 
 

ยุทธศาสตร คณะครุศาสตร 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวมงบ (บาท) 

แผนดิน รายได 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน 

19 805,100.00  1,730,500.00  2,535,600.00  

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ 

14 225,400.00  1,544,279.00  1,769,679.00  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การจัดการที่ดี 

3 -   55,000.00  55,000.00  

ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความ
รวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ 

10 357,050.00  357,000.00  714,050.00  

ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่ม
สรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี 

13 1,994,121.00  21,484,871.73  23,478,992.73  

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 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา        
และจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถตามาตรฐาน
วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการมีสวนรวมของทุกสาขาวิชา                 
และหนวยงานทุกสวนของคณะ มีโครงการ รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู ต.ค.59-มิ.ย.60  งานศูนยฝก 
 1.1  กิจกรรมอบรมการประกันคณุภาพ

การศึกษา 
16 ต.ค.59 10,000 ประสบการณฯ 

 1.2  กิจกรรมอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

25 ม.ค.60 20,000  

 1.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิต
สาธารณะ 

9 พ.ย.59 20,000  

 1.4  กิจกรรมเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการ 26-28 มิ.ย.60/ 
12-14 ก.ค.60 

25,000  

 1.5  กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครู  
และเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพคร ู

11-12 มี.ค.60 70,000  

 1.6  กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในช้ันเรียน 9 ต.ค.59 20,000  
 1.7  กิจกรรมอบรมงานสารบรรณใน

สถานศึกษา 
26 ต.ค.59 20,000  

 1.8  กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับคร ู 12 ต.ค.59 20,000  
 1.9  กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญขั้น

ความรูเบื้องตน 
17-28 เม.ย. 60 -  

 1.10  กิจกรรมพบครูตนแบบ  
และพัฒนาจิตวญิญาณความเปนครู 

25 ก.พ.60 20,000  

 1.11  ทําสมุดบันทึก/ติดตอคุรสุภา 19-31 มี.ค.60 58,546  
 1.12  กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัตกิารสอนใน

สถานศึกษา 1 
8 ต.ค.59 105,000  

 1.13  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) 

22 ต.ค.59 55,500  

 1.14  กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

8 มี.ค.60 52,500  

 1.15  กิจกรรมพบผูบริหาร  
และครูพีเ่ลี้ยง 

7 ก.พ.60 10,000  

 1.16  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 56) 

22 เม.ย.60 196,500  

 1.17  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 1 (สังเกตการสอน) 
(รหัส 57) 

6 พ.ค.60 83,000  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

 1.18  กิจกรรมนเิทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 

24-30 พ.ค.60 300,000  

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางโรงเรียนสุขภาวะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3 พ.ค.60-ก.ค.60 200,000 งานวิชาการและ
หลักสตูร 

3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
ประจําปการศึกษา 2559 
3.1  กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร 
3.2  กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ 

 
 

 
4-6 ก.ค. 

 
7-8 ส.ค.60 

100,000 งานประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพนักศึกษา สาขาวิชา
สังคมศึกษา 
4.1  กิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศกึษา 
4.2  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
4.3  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.4  กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองสงัคมศึกษา 
4.5  กิจกรรมอบรมการประกันคณุภาพ
โรงเรียน  
4.6  กิจกรรมสัมมนาเครือขาย นกัศึกษา
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16  

 
 

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 

116,070 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

5 โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมนเิทศ
ติดตามความกาวหนาของการทําวทิยานิพนธ 
สําหรับนักศึกษาสาขาหลักสตูรและนวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู 

3 มิ.ย.60 6,000 สาขาวิชาหลักสูตรฯ 

6 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการ
บริหารการศึกษา 
6.1  กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
6.2  กิจกรรม FLC การวิเคราะหขอมูลทาง
การศึกษา 

 
 

9-10 ม.ค.60 
 

3-5 พ.ค.60 

16,280 สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย        
7.1  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ในรายวิชาการจัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัยและ 
รายวิชากระบวนการจัดประสบการณ 
การเรยีนรูสาํหรับเด็กปฐมวยั 1    
 

 
 

24-26 พ.ย.59 
 
 
 

 

178,190 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

7.2  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวยั  
7.3  กิจกรรมดูงานงานนอกสถานที่  
ณ โรงเรียนอนุบาลกุกไก พระราม 4 
กรุงเทพมหานคร   
7.4  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน
รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั 
7.5  กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธครั้งที่ 21  
ณ มหาราชภัฏรอยเอ็ด  
7.6  กิจกรรมพบครูตนแบบมืออาชีพ  

10-11 ธ.ค.59 
 
 

16-19 ธ.ค.59 
 
 

16-19 ก.พ.60 
 

4 มี.ค.60 
 

10 มี.ค.60 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชา

ภาษาไทย                 
8-11 พ.ย.59 82,360 สาขาวิชาภาษาไทย 

9 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
9.1  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สํานัก
พัฒนานวัตกรรม จ.ชลบุร,ี จ.ระยอง   
9.2  กิจกรรมเตรียมความพรอมและพัฒนา
ความรูพื้นฐาน  

 
 

25-28 เม.ย.60 
 

15-16 พ.ค.60 
 

89,420 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10 โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ   
10.1  กิจกรรมเก็บขอมูลนิทานพ้ืนบาน  
ณ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม 
10.2  กิจกรรมเลานิทานเทศกาลเลานิทาน
นานาชาติครั้งท่ี 5 ความหลากหลายกลุมชาติ
พันธุในนิทานพ้ืนบานนานาชาติ (Ethnic 
Diversities in Folktales)  
10.3  กิจกรรมอนุรักษฟนฟูและสบืสานนิทาน
พื้นบานและประเพณีการเลานิทานโดย
เยาวชน  

 
24 ม.ค.60 

 
 

17-18 ก.พ.60 
 
 
 

29-30 มิ.ย.60 
 

31,536 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร 
11.1  กิจกรรมพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ 
11.2  กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา 
(ทักษะการสราง mobile application)  
11.3  กจิกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู ณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ 
(สวทช.) 
 

 
 

1-2 ธ.ค.59 
 

13-14 มี.ค.60 
 

30 มี.ค.- 
2 เม.ย.60 

75,390 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร 
12.1  กิจกรรมดูงานนอกสถานทีข่องนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ณ องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ  
12.2  กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
12.3  กิจกรรมบูรณาการการเรยีนการสอนกับ
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
12.4  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการแนว
ทางการทําวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร 

 
 

3-6 พ.ย.59 
 
 

27-28 ต.ค.59 
 
 

14 ม.ค.60 
 

6-7 พ.ค.60 

86,300 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

13 โครงการสานสมัพันธพ่ีนองสาขาวิชา
วิทยาศาสตร 

8 มี.ค.60/ 
18-26 ก.ค.60 

40,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา 

12-15 พ.ย.59/ 
30 มิ.ย.-2 ก.ค.60 

15,000 ดร.อารยิา  สุรยินต 

15 โครงการพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปการศึกษา 2558 

12-14, 16 
ธ.ค.59 

149,799 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

16 โครงการศึกษาดูงานฝายกจิการนกัศกึษาและ
คณะสโมสรนักศึกษา 
16.1  กิจกรรมคายครศุาสตรราชภัฏอีสาน
เหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
16.2  กิจกรรมศึกษาดูงานฝายกิจการ
นักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 
 

15-19 มี.ค.60 
 

21 มิ.ย.60 

30,000 งานกิจการนักศึกษา 

17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1-3 ก.ค.60 20,000 งานกิจการนักศึกษา 
18 โครงการกีฬานักศึกษา  

คณะครุศาสตร   
18.1  กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ 
Freshsy night มหาวิทยาลัยนครพนม 
18.2  กิจกรรมกีฬาคณะครุศาสตร 
18.3  กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม 
18.4  กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ 
Freshsy night คณะครุศาสตร 

 
 

26 พ.ย.59 
 

9-11 ก.พ.60 
20-25 ก.พ.60 
12-27 ก.ค.60 

149,925 งานกิจการนักศึกษา 

19 โครงการพัฒนานักศึกษา  
คณะครุศาสตร 
19.1  กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2560  
19.2  กิจกรรมไหวคร ู
19.3  กิจกรรมวันแม 
19.4  กจิกรรมเปดโลกกิจกรรม 

 
 

ก.พ.-มิ.ย.60 
 

10 ส.ค.60 
10 ส.ค.60 
10 ส.ค.60 

69,900 งานกิจการนักศึกษา 

 



รายงานประจําป 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 26 ] 

กิจกรรมการพัฒนาดานการเรียนการสอนในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
 

 งานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดดําเนินการจัด
โครงการกิจกรรมเสริมความเปนครู โดยมีกิจกรรมภายใต
โครงการ ยกตัวอยางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้
    1. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะ จัดขึ้นเมื่อ
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 418 คน 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  คณะครุศาสตร             
ใหสะอาด  มีความนาอยู และใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ไดเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะ 
ถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล              
อดุลยเดช  
 

 
   2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
(สั ง เกตการสอน) จัดขึ้นเมื่ อวันที่  6 พฤษภาคม 2560               
ณ หองประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษา กอนฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดรับทราบ เขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ใหกับนักศึกษากอนฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
 

 
 
   3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 
(ทดลองสอน) จัดขึ้นเมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง 
และระเบียบขอบังคับกอนฝกประสบการณวิชาชีพครู และสราง
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ใหกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
และกฎเกณฑตางๆ ของการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 460 คน 
 
 

 
   4. กิจกรรมพบผูบริหาร และครูพี่เลี้ยง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารและ
อาจารยพี่เลี้ยง มีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเอง
ในการเปนโรงเรียนสําหรับเปนแหลงฝกประสบการณวชิาชพีคร ู
รวมทั้งใหผูบริหาร และอาจารยพี่ เลี้ยงไดนําเสนอปญหา         
และแนวทางการแก ไขปญหาที่ เกิดขึ้นระหว างการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความ 
สัมพันธอันดี ระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนที่นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 486 คน 
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   5. กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครู และเตรียมความพรอม
เขาสูอาชีพครู จัดขึ้นระหวางวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา และศิษยเกาไดรับความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายสําหรับครู และเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ ผลการ
ดําเนินงาน มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 1,130 คน มีความพึง
พอใจผูเขารวมโครงการอยูในระดับมาก 
 
 
 

 
   6. กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 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
นักศึกษาทราบถึงการเตรียมความพรอมในการทํางาน          
สรางขวัญและกําลังใจใหนักศึกษาหลังจบการปฏิบัติการสอน 
โดยมีอาจารย และนักศึกษาเขารวมโครงการ 750 คน  
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 งานกิจการนักศึกษา ดําเนินโครงการกีฬานักศึกษา โดยดําเนินจัดกิจกรรมในโครงการดังนี ้
  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 จัดขึ้นระหวางวันที ่
9-11 กุมภาพันธ 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมของ
นักศึกษา และสรางความสามัคคีในหมูคณะของนักศึกษา 
 3. กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 20-25 กุมภาพันธ 2560 ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมของนักศึกษา 
และสรางความสามัคคีในหมูคณะของนักศึกษาและสถานศึกษา  
 4. กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ Freshy night 
คณะครุศาสตร จัดขึ้นระหวางวันท่ี 12-27 กรกฎาคม 2560 

 
 

 
 งานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อนอมรําลึก
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ มีผู เขารวมโครงการเปนผูบริหาร 
อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา โดยกิจกรรมในโครงการ 
ไดใหผูเขารวมโครงการทุกคนแสดงออกในความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย และลงนามถวายพระพรแด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
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 งานกิจการนักศึกษา ไดมีการจัดกิจกรรมเปดโลก
กิจกรรม ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียม            
มีผูเขารวมโครงการเปนนักศึกษาในคณะทุกสาขาวิชา โดยเปน
กิจกรรมที่ส ง เสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในคณะ 
พัฒนาการเขาสังคม และการอยูรวมกันเปนหมูคณะ 
 
 
 

 

 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุม
พนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผูเขารวมโครงการเปนนักศึกษา ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ โดยมีกิจกรรม
การแสดงความเคารพของศิษยตอครูอาจารย ในฐานะผูประสาทวิชาความรูแกศิษย การดําเนินโครงการเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

 
 

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดขึ้นระหวางวันที่  
1-3 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร มีผูเขารวมโครงการเปนนักศึกษา 
อาจารย และเจาหนาที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและ
ขอมูลการเตรียมความพรอม สําหรับนักศึกษาชั้นปที่  1 
ประจําปการศึกษา 2560 

 
 

 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ไดมีการจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา          
เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 และ วันที่ 6-7 เมษายน 2560     
ณ คณะครุศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ได เรียนรูทักษะการสราง mobile 
application และการผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธโดยใช
เทคโนโลยี AUGMENTED REALITY บนระบบปฏิบัติการ 
ANDROID 



รายงานประจําป 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 30 ] 

 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ขึ้นระหวางวันที่ 10-11 ธันวาคม 
2559 ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปยะมหาราชาลัย           
โดยนักศึกษาในสาขาวิชาไดทําผลิตสื่อการเรียนการสอน             
และมอบใหกับโรงเรียน ถอืเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดลงมือ
ปฏิบัติจริง และสรางประโยชนใหหนวยงานทางการศึกษา 
 

 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดดําเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร : กิจกรรมการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่  21 ระหวางวันที่  27-28 ตุลาคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
วิทยาศาสตร  และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรไดเหมาะสม มีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 
3 เขารวมโครงการจํานวน 95 คน  
 
 

 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ไดมีการดํ า เนิน
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2560 โดยเปนการรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยนครพนมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีการบรรยายพิเศษ การสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู (Professinal Learning Community) 
และการพัฒนาวิชาชีพครูดวยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปด (Open Approach) 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นายกสมาคมคณิตศาสตร

ศึกษาแหงประเทศไทย รักษาการผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน ณ อาคารจตุรวิทย                
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 คณะครุศาสตร ไดดําเนินโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 ระหวาง
วันท่ี 7-8 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมทางไกล โดยมีผูบริหาร 
อาจารย เจาหนาที่ และผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ นักศึกษา            
ผู ใชบัณฑิต เขาร วมใหขอมูลการดํา เนินงานในคณะแก
คณะกรรมการที่มาประเมิน โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู
ในระดับดี ซึ่งคณะไดมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการไปปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 
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 สาขาวิชาสังคมศึกษา ไดดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา : กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 1 ระหวาง
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูพัฒนาการทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของไทยผานสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
ของชาติ  และไดรับประสบการณตรงในศึกษาขอมูล
ภาคสนาม อันเปนกระบวนการสําคัญในการศึกษา
ประวัติศาสตรไทย ณ จงัหวัดพิษณุโลก, จังหวัดเลย  
 

 

 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ไดดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษา : 
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ระหวางวันที่ 30 มีนาคม - 2 
เมษายน 2560 ณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
ไดเขารวมการสัมมนาและชมนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ สวทช. 
ประจําป 2560 และเพื่อใหนักศึกษาเปดโลกทัศนทางดานการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา  
 

 

 

 คณะครศุาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการพิธีซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร และประจําปการศึกษา 2558 ขึ้นเมื่อ
วันที่ 12 และ 14-16 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร การทําความเขาใจ
และการฝ กปฏิบั ติ ให เกิ ดความถูกตอง แกบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต ที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 ผลการ
ดําเนินงาน มีจํานวนผู เขารวมโครงการ 936 คน ผู เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมระดับมาก 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งทาง
วิชาการ ประกอบไปดวย การสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาตนเองตามสายงาน 
เพื่อนํามาใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนางานวิจัย ตํารา 
เอกสารทางวิชาการ และการเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ มีกิจกรรม/
โครงการ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  
คณะครุศาสตร 
1.1  กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ณ วิทยาลัยบณัฑติเอเชีย  
1.2  งานประชุมวิชาการ ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี
1.3  การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตร
แฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลมิพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
1.4  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อคุณภาพ
ขอเสนอโครงการวิจัยโดยการขับเคลื่อนดวย
เครือขายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย  
โดยกลุมวิทยาการและสภาวจิัยแหงชาติ  
ณ มหาวิทยาลัย ขอนแกน 
1.5  กิจกรรมการใชงานระบบบรหิารจัดการ
งานวิจัยแหงชาติ (National Research 
Management System : NRMS)  
1.6  สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับบุคลากรในคณะ  
1.7  งานวิจัยในการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ป 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัย
นครพนม 
1.8  กิจกรรมการประชุมวิชาการ  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 
 

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 

182,375 งานวิจัย 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยครุศาสตร 6-10 มิ.ย.60 48,550 สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา 

3 โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา 

12-14 ก.ค.60 
/14-16 ส.ค.60 

6,380 สาขาวิชาวิจัยฯ 

4 โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร 
4.1  กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจยัในการประชุม
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 
 

11-14 พ.ย.59 
 
 

50,124 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

4.2  กิจกรรมการเขารวมนําเสนอโครงการวิจัยใน
การประชุมคณะผูตรวจสอบทางวิชาการ ดาน
การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู ครั้งที่ 2/2559 
ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
4.3  กิจกรรมประชุมวิชาการระดบันานาชาติดาน 
อีเลิรนนิ่ง 2560 ณ ศูนยนิทรรศการฯ ไบเทค บางนา 

20-22 พ.ย.59 
 
 

 
19-22 ก.ค.60 

 
5 โครงการจดัทําวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลยั

นครพนม 
5.1  การประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดทําวารสาร 
5.2  กิจกรรมการอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนและ
การประเมินบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” 

 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 
30 มี.ค.-3 เม.ย.60 

15,976 รองคณบดฝีาย
กิจการนักศึกษาฯ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
6.1  กิจกรรมประชุมวิชาการประจําป 2559 
สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 
6.2  เขารวมงาน “Research for Strategy 
Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตรพื้นที่  
6.3  การสมัมนาเครือขายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ครั้งที่ 16 
6.4  ประชุมวิชาการพัฒนาอาจารยดุษฎีบรหิารอสีาน
สัมพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอด็ 

 
 

26-29 ธ.ค.59 
 

20-23 มิ.ย.60 
 
28 มิ.ย.-2 ก.ค.60 
 
 

12-14 ก.ค.60 

59,470 สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาหลักสูตร
และนวัตกรรม การจัดการเรียนรู 
7.1  โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
7.2  โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ ณ หอประชุม 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
7.3  โครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.
วิจัย ครั้งท่ี 11” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 

6-7 พ.ค.60 
 

13 พ.ค.60 
 

13-14 ก.ค.60 

14,872 สาขาวิชาหลักสูตรฯ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
8.1  การประชุมวิชาการเรื่อง EF symposium 2016 
ปลูกฝงทักษะสมอง บมเพาะเด็กไทยยุค 4.0  
8.2  ประชุมวิชาการการพัฒนาเดก็ เยาวชน และ
ครอบครัวระดับชาติ  

 
 

19-21 พ.ย.59 
 

25 พ.ค.60 

22,530 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชา
ภาษาไทย 
9.1  กิจกรรมตามรอยวรรณคดีสูมิติการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 และสัมมนาวิชาการมรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ   
 

 
 

8-11 พ.ย.59 
 

 
 

39,730 สาขาวิชาภาษาไทย 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

9.2  สัมมนาวิชาการมรดกภมูิปญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ บทเรียนจากเพื่อนบาน  

26-28 ม.ค.59 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ 
10.1  กิจกรรมประชุมวิชาการ technology ฯ  
10.2  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  
ณ สํานักพัฒนานวัตกรรม จ.ชลบรุี, ระยอง 
10.3  ประชุมวิชาการพัฒนาอาจารยดุษฎีบริหาร
อีสานสัมพันธ 2560 

 
 

24-25 ก.พ.60 
25-28 เม.ย.60 

 
12-14 ก.ค.60 

 

34,642 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา
วิทยาศาสตร 
11.1  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “ทักษะ 
7C ของครู 4.0 กับ PLC สรางเด็กศตวรรษท่ี 21”  
11.2  กิจกรรมประชุมวิชาการ international  
e-learning Conference 2017 ครั้งที่ 8  

 
 
30 มิ.ย.-2 ก.ค.60 
 

20-21 ก.ค.60 

40,000 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร 

12 โครงการสนับสนุนบคุลากรเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ 28 พ.ย.59 6,430 งานบุคลากร 
13 โครงการจดัการองคความรู (KM)  

คณะครุศาสตร 
13.1 ดานการเรียนการสอน  
   - กิจกรรมการนําความรูและประสบการณจาก
การศึกษาดูงานโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนามาปรับ
ใชในการเรียนการสอน  
   - กิจกรรมรวมรองเพลงมารช ครุศาสตร  
   - กิจกรรมการจัดทําวารสารและการจัดทํา After 
Action Review  
   - กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
โรงเรียนสุขภาวะ  
   - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานงาน
สารบรรณ  
   - กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกฎระเบียบและ
แนวปฏิบัติสาํหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  
   - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดาน
สมรรถนะทางวิชาการ การจดัทํา มคอ.3  
   - กิจกรรมการใชงานระบบบรหิารการจดังานวิจัย
แหงชาติ (National Research Management 
System : ระบบ NRMS)  
   - กิจกรรมกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู (FLC) 
มคอ.7 และจัดทํารายงานประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสตูร  
13.2  ดานการวิจัย  
   - กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสตูรของ
หลักสตูร ระดับปริญญาตรีและหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท บทที่ 1  

7 ต.ค. 59 - 
20 มิ.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,990 งานประกัน/KM 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

   - กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสตูรของ
หลักสตูร ระดับปริญญาตรีและหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท บทที่ 2  
   - กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสตูรของ
หลักสตูร ระดับปริญญาตรีและหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท บทที่ 3  
   - กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสตูรของ
หลักสตูร ระดับปริญญาตรีและหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท บทที่ 4  
   - กิจกรรมการวิจัยเพื่อประเมินหลักสตูรของ
หลักสตูร ระดับปริญญาตรีและหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท บทที่ 5  
   - กิจกรรมการวิเคราะห ขอมูลทางการศึกษา  
ครั้งที่ 6 ประจาํปการศึกษา 2559  
13.3  สายสนบัสนุน  
   - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานงาน
สารบรรณ  
   - กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกฎระเบียบและ
แนวปฏิบัติสาํหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  
   - กิจกรรมการตดิตามผลการดาํเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 

14 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครศุาสตร 
14.1  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยันครพนม ณ จังหวัดตากและจังหวัด
เชียงใหม  
14.2  กิจกรรมอบรมหลักสตูร “การตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานการจัดซื้อจดัจาง”  
14.3  กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพสายสนบัสนุน  

 
30 ม.ค.- 
3 ก.พ.60 

 
23-24 ก.พ.60 

 
21 เม.ย.60 

592,174 งานบุคลากร 

 
ตารางสรุปผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ประจําปการศึกษา 2559 

ขอมูลพืน้ฐาน จํานวนยืนยนั 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

55 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

1 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 

14 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ

8 

 หมายเหตุ : ขอมูลจากงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
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กิจกรรมสรางความเขมแข็งทางวิชาการในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
 

 คณะครศุาสตร ไดมีการดําเนินโครงการจัดการองคความรู (KM) ขึ้นในระหวางวันที่ 7 ตุลาคม 2559 -20 มิถุนายน 
2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู (KM) สําหรับคณาจารยดานการเรียนการสอน FLC และดานวิจัย 
และจัดกิจกรรมการจัดการความรูสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดําเนินการ                  
ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 คณะครุศาสตร ไดมีการสงเสริมใหบุคลากรภายใน

คณะพัฒนาตนเองตามสายงาน โดยสงเสริมอาจารยและ
เจาหนาที่เขารวมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานการจัดซื้อจัดจาง” โดย บริษัท ศูนยสงเสริม
การพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จํากัด 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 โครงการดังกลาวทําใหเกิดความรักความสามัคค ี              
และมีความสัมพันธที่ดตีอหมูคณะ  
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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
การเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความ
เขมแขง็ทางวิชาการร่วมวิทยาลัยวิทยาการปญญาและวิทยาการ

ปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดมีการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร : กิจกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีกิจกรรมการศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ จากแหลงเรียนรู
นอกหองเรียนที่หลากหลายและเขารับฟงความรูจาก
วิทยากรในทองถิ่นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ยังเสริมสรางความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัยและการทํางานเปนกลุมใหกับนักศึกษา 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิง่แวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี เพื่อชวยใหคณะมีขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน มีกิจกรรม/โครงการ    
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมระบบบริการการศกึษาและ
ระบบการสืบคนสารสนเทศ ประจาํป
การศึกษา 2560 

19 ก.ค.60 15,000 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

2 โครงการพัฒนาฐานขอมลู ฝายวิชาการงาน
ทะเบียนและประมวลผล คณะครศุาสตร 

13 ธ.ค.59 10,000 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ก.ค.-ส.ค.60 - สํานักงานคณบด ี

 

กิจกรรมและการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
 

 

 คณะครุศาสตร ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขึ้นเพื่อที่ชวยในการทํางานภายในคณะ ทั้งการบริหาร การเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานของทุกสายงานในคณะ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบันให
มากที่สุด อาทิเชน ระบบฐานขอมูลศิษยเกาของคณะ เพื่อใหมีขอมูลของศิษยเกาไวใชประโยชนภายในคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 39 ] 

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 

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั 

   

 1.1  กิจกรรม One Teacher One Product 
(OTOP)  

13 มี.ค.60 30,000 สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา 

 1.2  กจิกรรมบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 13 มี.ค.60/ 
3 เม.ย.60 

30,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 1.3  กิจกรรมคายฐานการเรยีนรูครูวิทยาศาสตร   23 ธ.ค.59 30,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
 1.4  กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอร

และสื่อการเรียนการสอน  
26-28 พ.ค.60 30,000 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 1.5  กิจกรรมการสรางเครือขายแมสอนลูกเพื่อ
เตรียมพรอมแบบบรูณาการเด็กปฐมวัย  

15 ก.พ.60 30,000 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

 1.6  กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน  13 มี.ค.60/ 
20 พ.ค.60 

30,000 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 1.7  กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู 

10 พ.ค.60 30,000 สาขาวิชาหลักสูตรฯ 

 1.8  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดนครพนมและใกลเคียง 

5 ก.ค.60 30,000 สาขาวิชาวิจัยฯ 

 1.9  กิจกรรมคายภาษาไทย  24 มี.ค.60 30,000 สาขาวิชาภาษาไทย 
 1.10  กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดาํริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี 
20-21 พ.ค.60 30,000 ฝายบริการวิชาการ 

 1.11  กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ พ.ย.59-พ.ค.60 18,370 ฝายบริการวิชาการ 
2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ 

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
7-14 ม.ค.60 100,000 งานบริการวิชาการ 

3 โครงการบริการวิชาการทีส่รางรายได 
3.1  กิจกรรมออกขอสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  
3.2  กิจกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP  
3.3  กิจกรรมการจดัสอบสําหรับหนวยงานหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3.4  โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม ที่คณะ
ไดรับงบประมาณในการจัดทําหลกัสูตรอบรมเพื่อ
พัฒนาครูจากสํานักพัฒนาครูและบุคลากร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
14-17 มี.ค.60 

 
 
24 มี.ค. 2560 
ต.ค.59- มิ.ย.60 

 
ก.ค.-ก.ย.60 

1,691,096 งานบริการวิชาการ 

4 โครงการพัฒนาเครือขายการบริหารการศึกษา 21-22 มิ.ย.60/ 
12-14 ก.ค.60 

 

38,324 สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

5 โครงการการบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
5.1  กิจกรรม com care ครั้งที่ 6 
5.2  กิจกรรมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
คอมพิวเตอรศึกษาสัมพันธและศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

 
 

16-29 พ.ย.59 
20-22 ม.ค.60 

30,160 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

6 โครงการบรูณาการการวจิัยการบริการวิชาการ 
และการเรียนการสอน ในหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา 

28-29 มิ.ย.60 4,928 ดร.อารยิา  สุรยินต 

7 โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ประเพณีไทย 
7.1  กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย  
7.2  กิจกรรมวันเขาพรรษา ณ สํานักสงฆอรัญวเิวก 

 
 

18 พ.ย.59 
 

3 ก.ค.60 

50,000 งานทํานุบํารุงฯ 

8 โครงการสืบสานตํานานพระธาตุพนม ส.ค.60 40,000 งานทํานุบํารุงฯ 
9 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 7-13 ก.ค.60 48,360 งานทํานุบํารุงฯ 
10 โครงการปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป 1 ต.ค.-31 ธ.ค.

59 
60,000 งานทํานุบํารุงฯ 

 

กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
 
 คณะครุศาสตร ไดดําเนินโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ซึ่งไดรับงบประมาณในการจัดทําหลักสูตรอบรม          

เพื่อพัฒนาครูจากสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยดําเนินการจํานวน 4 หลักสูตร ไดแก 
 1.  หลักสูตรการใช ICT ในการเรียนการสอนและการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  
 2.  หลักสูตรฝกอบรม พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณการเรียนรู เสริมสรางทักษะทางภาษา
และทักษะทางสังคมของผูเรียนระดับปฐมวัย  
 3.  หลักสูตรฝกอบรม เสริมสรางสมรรถนะครู เพื่อการจัดการเรียนรูดานการอานและการเขียนเชิงวิเคราะห        
วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
  4.  หลักสูตรฝกอบรม เสริมสรางสมรรถนะครู เพื่อการจดัการเรียนรูดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา  
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 งานบริการวิชาการ ไดมีการดํา เนินกิจกรรม
โครงการตามรอยพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ขึ้นระหวางวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560          
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา จังหวัดนครพนม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงพัฒนาและผลิตสื่อการเรียน        
การสอน และจัดสภาพแวดลอมในช้ันเรียนใหเอื้ออํานวยตอการ
เรี ยนการสอน ใหกับโรงเรี ยนตํ ารวจตระเวนชายแดน               
โดยมีคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ของคณะมีสวนรวมใน
การบริการวิชาการแกสังคม 

 
 ฝายงานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 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 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคานยิมองคกร 
10.1  กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยันครพนม ครบรอบ 1 ป   
10.2  กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากร คณะครุศาสตร 
10.3  กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวทิยาลัยนครพนม
10.4  บุคลากรในคณะเขารวมงานกีฬา สกอ. ครั้งที่ 
36 “พะเยาเกมส” ณ มหาวิทยาลยัพะเยา 

 
1 ต.ค.59 

 
28 ธ.ค.59 
22 ม.ค.60 

6-17 มิ.ย.60 

183,557 สํานักงานคณบดี/ 
งานบุคลากร 

2 โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ 
 

12-14 ก.ค.60 19,243 สาขาวิชาการบรหิารฯ 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 

3 โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

11-19 ก.ค.60 20,000 งานการเงิน/ 
งานวิเคราะหนโยบาย 

และแผน 
4 โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครุศาสตร 
ต.ค.59-ก.ย.60 252,670 สํานักงานคณบด ี

5 โครงการสรางเสรมิสุขภาวะของบุคลากรคณะ 
ครุศาสตร (EDU Strong Life) 

26 ก.ค.60 10,000 สํานักงานคณบด ี

6 โครงการจดัทํารายงานประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2559 

1 ต.ค.59- 
31 มี.ค.60 

15,000 งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

7 โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
2560 
7.1  การรับสมัครรอบระบบรับตรงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2560  
7.2  กิจกรรมการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบ 
รับตรงทั่วประเทศ 
7.3  กิจกรรมการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบ 
รับตรง (รอบ 2)  
7.4  กิจกรรมคัดเลือกบุคคลเขาศกึษา ระบบ 
Admission  
7.5  กิจกรรมการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบ 
รับตรง (รอบ 4) 

 
 

17-18 ต.ค.59 
 
23-24 ม.ค.60 

 
8 มิ.ย.60 

 
23 มิ.ย.60 

 
20 ก.ค.60 

220,780 งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

8 โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคมศึกษา 15 มิ.ย.60 17,640 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
9 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร 24 พ.ค.60 22,296 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
10 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร ก.พ./มิ.ย.60 44,200 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
11 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ค.60 12,649 สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 
12 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21 ก.พ.60 44,402 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
13 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั

นครพนม 
ต.ค.59-ก.ย.60 18,250,546 สํานักงานคณบด ี

 

กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
 

 
 
 คณะครุ ศาสตร  ไ ด ดํ า เ นิ นกิ จก รรมการ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพสายสนับสนุน ขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560          
ณ หองประชุมทางไกล คณะครุศาสตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ใหตระหนักถึง
หนาที่ความรับผิดชอบของตนเองภายใตการทํากิจกรรมรวมกัน 
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 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตรไดดําเนิน
กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 1 ป โดยมีผูบริหาร 
และบุคลากรในคณะเขารวมกิจกรรมกวา 200 คน ซึ่งไดรวมกัน
ทําบุญตักบาตร เพื่อเปนสิริมงคลแกตนเองและคณะ รวมทั้งยัง
มีการจัดบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรระดับประเทศ           
ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร ผูทรงคุณวุฒิจาก สสส. สงผลใหคณะ
ไดประชาสัมพันธ เผยแพรหนวยงานใหบุคคลภายนอกทราบ 
บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตรไดทํากิจกรรมรวมกัน 
และปลูกจิตสํานึกในการรักองคกรมากยิ่งข้ึน และไดมีการสราง
เครือขายงานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกอีกดวย  
 

 
 

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

 

 เมื่อวันที ่22 มกราคม 2560 คณะไดเขารวมกิจกรรม
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผูบริหาร อาจารย 
และเจาหนาที่ทั้งในคณะและมหาวิทยาลัยเขารวมทํากิจกรรม 
ซึ่ งกิ จกรรมดั งกล าวจั ดขึ้ น เพื่ อส ง เสริ ม ใหบุ คลากร ใน
มหาวิทยาลัยไดทํากิจกรรมผานการแขงขันกีฬารวมกัน สงผล
ใหบุคลากรเกิดความสัมพันธที่ดี รักและสามัคคี รวมทั้งไดทํา
ความรูจักกันมากยิ่งขึ้น 
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 คณะไดดําเนินกิจกรรมสานสัมพันธ บุคลากรคณะ       

ครุศาสตร ขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปดโอกาสใหบุคลากรไดพบปะรวมสังสรรค สานสัมพันธอัน
เปนแนวทางหนึ่งของการสรางความรักความสามัคคีภายใน
องคกร และสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินชีวิต และพลัง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายในองคกรมากยิ่งขึ้น โดยมี
ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ในคณะเขารวมทํากิจกรรม 
 
 

 
 

 คณะครุศาสตร ไดดําเนินการโครงการทบทวนแผน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ขึ้นระหวางวันที่ 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
และนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนของคณะที่วา “คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ      
บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ”  
ผานการดําเนินกิจกรรมตางๆ อาทิเชน การตอนรับคณะครูและ
นักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพฮาติงห จากประเทศเวียดนาม 
เปนตน 
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การพัฒนาบุคลากรและการรวมกิจกรรมบริการวิชาการของบุคลากร 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม รอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรที่
เขารวม 

จํานวน
ผูรับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป หนวยงานที่จัด 
สาขาวิชา/ 
ฝายงาน 

โครงการประชุมวิชาการภูมิศาสตร
แหงชาติ ประจําป 2559 เรือ่ง 
ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร
ตามรอยพระบาทองคภูมิพล 

2 27-28 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

โครงการจดัการความรู (KM) เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

2 19-21 ธันวาคม 2559  
 

สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยันครพนม 

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

สัมมนาวิชาการมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ บทเรียนจาก
เพื่อนบาน 

5 26-28 มกราคม 2560 
 

ศูนยมานุษยวิทยา 
สิรินธร (องคการ

มหาชน) 

สาขาวิชา
ภาษาไทย 

การบรรยาย ในงาน “Research 
for Strategy Management : 
วิจัยเพื่อยุทธศาสตรพื้นท่ี 

5 20-23 มิถุนายน 2560 
 

คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
การศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย 

2 25-27 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลยันเรศวร สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

การสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ครั้งที ่16 
ประจําปการศึกษา 2559 

1 28 มิถุนายน –  
2 กรกฎาคม 2560 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน
เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ”  

1 27 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

สาขาวิชาการ
บริหาร

การศึกษา 

โครงการวิจัยโดยการขับเคลื่อนดวย
เครือขายการวิจัยของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทย  

1 24-25 พฤศจิกายน 
2559 

กลุมวิทยาการและสภา
วิจัยแหงชาติ 

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี   
ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2559  

1 14-16 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี   

สาขาวิชา 
วิจัยเพื่อพัฒนา

การศึกษา 

กิจกรรมการใชงานระบบบรหิาร
จัดการงานวิจัยแหงชาติ (National 
Research Management 
System : NRMS)  

50 18 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยันครพนม 

บุคลากรสาย
วิชาการ  
ในคณะ 

งานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ครบรอบ 25 ป วทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี มหาวิทยาลัย
นครพนม 
 

1 17-19 พฤษภาคม 
2560 

วทิยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนี มหาวิทยาลัย

นครพนม 

บุคลากรสาย
วิชาการ  
ในคณะ 
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โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรที่
เขารวม 

จํานวน
ผูรับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป หนวยงานที่จัด 
สาขาวิชา/ 
ฝายงาน 

การประชุมผูเชี่ยวชาญการพัฒนา
กรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภมูิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

1 14-16 สิงหาคม 2560 กระทรวงศึกษาธิการ สาขาวิชา 
วิจัยเพื่อพัฒนา

การศึกษา 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ดานอิเลรินนิง 2560 The 8th TCU 
International e-Learning 
Conference 2017 Innovation  
in Education 

5 19-22 กรกฎาคม 
2560 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร/

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะ 
7C ของครู 4.0 กับ PLC สรางเด็ก
ศตวรรษท่ี 21” (ฉลอง 100 ป 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

2 30 มิถุนายน – 2 
กรกฎาคม 2560 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

สาขาวิชา 
คณิตศาสตร

ศึกษา 
 

การประชุมวิชาการ มรอ.ราชภัฏ
รอยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรม
สรางสรรคศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาที่น่ังยืน ไทยแลนด 4.0” 

9 12-17 กรกฎาคม 
2560 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
รอยเอ็ด 

สาขาวิชาการ
บริหาร

การศึกษา/
สาขาวิชาสังคม

ศึกษา 
การประชุมวิชาการ การพฒันาเดก็ 
เยาวชน และครอบครัว ระดับชาต ิ
ครั้งที่ 4 “คุณภาพเด็กปฐมวัย 
คุณภาพประเทศ” 

5 24-25 พฤษภาคม 
2560 

สถาบันแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย 

โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุน
ใหม” (ลูกไก) 

1 17-23 กันยายน 2560 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) รวมกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตรีและ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สุราษฎรธาน ี

สาขาวิชา
ภาษาไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.
วิจัย ครั้งท่ี 11 

1 13-14 กรกฎาคม 
2560 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

สาขาวิชา
หลักสตูรฯ 

บุคลากรเขารวมเปนคณะกรรม
กรรมการคัดเลือกอาจารยดเีดน
แหงชาติ ปอมท.2560 

1 2-3, 27-30 มิถุนายน 
2560 

ที่ประชุมประธานสภา
อาจารยมหาวิทยาลยั

แหงประเทศไทย 

สาขาวิชาการ
บริหาร

การศึกษา 
บุคลากรเขารวมเปนประธานและ
กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

3 7 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพิชญบณัฑิต 
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

สาขาวิชาการ
บริหาร

การศึกษา/
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
บุคลากรเขารวมเปนกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะศึกษาศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558 

1 15 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพิชญบณัฑิต 
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

สาขาวิชาการ
บริหาร

การศึกษา 



รายงานประจําป 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 48 ] 

โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรที่
เขารวม 

จํานวน
ผูรับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป หนวยงานที่จัด 
สาขาวิชา/ 
ฝายงาน 

บุคลากรเขารวมเปนกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร  

1 10-11 กันยายน 2560 วิทยาลัยสันตพล  
จังหวัดอุดรธาน ี

สาขาวิชาการ
บริหาร

การศึกษา 
กิจกรรมถอดบทเรียนและมอบ
ภารกิจสําหรับวิทยากรกระบวนการ 
เรื่อง EF รุนที่ 1 ภายใตโครงการ
การพฒันาองคความรูและ
ขับเคลื่อนการสงเสริมทักษะสมอง
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย 

4 20-23 มีนาคม 2560 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) 

สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย 

การอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขยีน
และการประเมินบทความเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต”ิ  

1 30 มีนาคม -3 เมษายน 
2560 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

สาขาวิชาวิจัย
เพื่อพัฒนา
การศึกษา 

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง   
  

1 6-7 พฤษภาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สาขาวิชา
หลักสตูรฯ 

โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ  2 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนคร 

สาขาวิชา
หลักสตูรฯ 

กิจกรรมอบรมหลักสตูร  
“การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
การจัดซื้อจดัจาง” 

7 23-24 กุมภาพันธ 
2560 

ศูนยสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม 

จํากัด 

ฝายงานการเงิน, 
แผนฯ และพัสด ุ

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม 

75 30 มกราคม- 
3 กุมภาพันธ 2560 

คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยันครพนม 

บุคลากร 
คณะครุศาสตร 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 
ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7-8  สิงหาคม 2560 ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ระดับอุดมศึกษา จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในภาพรวมของคณะอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.97 
รายละเอียดผลการประเมินแตละองคประกอบปรากฏตามตาราง ดังนี ้

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ระดับ

คะแนน 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต         

1 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.01 คะแนน 2.92 คะแนน 2.92 

2 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 24.00 รอยละ 49.56 5.00 

3 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 36.00 รอยละ 21.24 1.70 

4 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

5.00 คะแนน 3,588.75 0.00 

5 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ 5.00 

6 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 5 ขอ 4.00 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย    

7 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 

และงานสรางสรรค 

6 ขอ 5 ขอ 4.00 

8 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
5.00 คะแนน 

41,591.38 

บ./คน 
5.00 

9 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

5.00 คะแนน รอยละ 

12.59 

5.00 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ    

10 3.1 การบริการวิชาการ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

11 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

7 ขอ 
 

6 ขอ 

 

5.00 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ระดับ

คะแนน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    

12 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธที่ตามพันธกิจกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 

13 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  6 ขอ 5 ขอ 4.00 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมหารดวยจํานวนตัวชี้วัดท่ีไดรับการประเมิน) 3.97 

 
ตารางวิเคราะหผลการประเมินตามองคประกอบ ประจําปการศึกษา 2559  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
   0.00 - 1.50  การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 
    1.51 - 2.50  การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
    2.51 - 3.50  การดําเนนิงานระดับพอใช 
    3.51 - 4.50  การดําเนนิงานระดับด ี
    4.51 - 5.00  การดําเนนิงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 6 2.23 4.50 2.92 3.10 ระดับพอใช 
องคประกอบที่ 2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องคประกอบที ่5 2 - 4.50 - 4.50 ระดับด ี

รวม 13 4 7 2 - - 

ผลการประเมิน 
2.93 4.57 3.96 3.97 ระดับด ี

ระดับพอใช ระดับดีมาก ระดับด ี -  
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คณะผูจัดทํา 
1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
 1.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์ ประธานกรรมการ 
 1.2  ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ รองประธานกรรมการ 
 1.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร กรรมการ 
 1.4  อาจารยภาวดี พันธรักษ กรรมการ 
 1.5 นางภัคณัท หตะเสน กรรมการและเลขานุการ 
2.  คณะกรรมการดําเนินงาน 
 2.1  ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ  ประธานกรรมการ 
 2.2  รองศาสตราจารย ดร.นิราศ  จันทรจิตร  กรรมการ 
 2.3  รองศาสตราจารยฉวีวรรณ  พลสนะ  กรรมการ 
 2.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที ่ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร  กรรมการ 
 2.5  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี  กรรมการ 
  2.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร  อัตไพบูลย  กรรมการ 
 2.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บุรชาติ  กรรมการ 
 2.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ  กรรมการ 
 2.9  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา  ธงพานิช  กรรมการ 
  2.10  อาจารย ดร.จงใจ  เตโช     กรรมการ 
  2.11  อาจารย ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว    กรรมการ 
 2.12  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ  กรรมการ 
  2.13  อาจารย ดร.เบญจ  กิติคุณ    กรรมการ 
 2.14  อาจารย ดร.นาฏยาพร บุญเรือง  กรรมการ 
 2.15  อาจารย ดร.ไพฑูรย พวงยอด   กรรมการ 
  2.16  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ   กรรมการ 
  2.17  อาจารย ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง   กรรมการ 
  2.18  อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ  กรรมการ 
  2.19  อาจารย ดร.อาริยา  สุริยนต   กรรมการ 
  2.20  อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี   กรรมการ 
  2.21  อาจารย ดร.กัญณฐา  พงศพิริยะวนิช  กรรมการ 
  2.22  อาจารย ดร.สุวิสาข  จรัสกมลพงศ  กรรมการ 
  2.23  อาจารย ดร.ศุภกร  ศรเพชร   กรรมการ 
 2.24  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม  กรรมการ 
  2.25  อาจารย ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ   กรรมการ 
  2.26  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   กรรมการ 
 2.27  อาจารย ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน กรรมการ 
 2.28  วาที่ รต.หญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ  กรรมการ 
  2.29  อาจารยชุมจิรา  ราชิวงศ    กรรมการ 
  2.30  Mr.Lloyd  Eugene Wagner   กรรมการ 
  2.31  อาจารยวีระศักดิ์  จุลดาลัย    กรรมการ 
 2.32  อาจารยกัลยาณี มวงไทย    กรรมการ 
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  2.33  อาจารยมานะชัย  แกวสีดวง   กรรมการ 
  2.34  อาจารยนิดาพร  อาจประจญ    กรรมการ 
 2.35  อาจารยธัญญาวดี  ปนะกาโน  กรรมการ 
  2.36  อาจารยจุฬาพร  พลรักษ    กรรมการ 
  2.37  อาจารยพักตรพริ้ง  พลหาญ   กรรมการ 
  2.38  อาจารยวรรณธิภา  อุนารัตน   กรรมการ  
  2.39  อาจารยไพเราะ  เสาะสมบูรณ   กรรมการ 
  2.40  อาจารยพงศเทพ  โครตประทุม   กรรมการ 
  2.41  อาจารยสุวิมล  คํานอย     กรรมการ 
  2.42  อาจารยสุภาวรรณ  ฤๅกําลัง    กรรมการ 
  2.43  อาจารยธิดาพร  สวยสะอาด   กรรมการ  
  2.44  อาจารยอภิรดี  แขโส     กรรมการ 
  2.45  อาจารยภัทรพงศ  กุลสีดา    กรรมการ 
  2.46  อาจารยศรีสุดา  ดวงโตด    กรรมการ 
  2.47  อาจารยศศิพิมพ  มหารศ    กรรมการ 
  2.48  อาจารยกาญจนาวดี  ประสิทธิสา  กรรมการ 
  2.49  อาจารยสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธิ ์  กรรมการ 
  2.50  อาจารยนันทิญา  พันธโชต ิ    กรรมการ 
  2.51  อาจารยภาพพิมพ  พรหมวงศ   กรรมการ 
 2.52  นางสาวอรอนงค  มงกุฎ กรรมการ 
 2.53  นายอาทิตย  โสภา กรรมการ 
 2.54  นางสาวอัญชลี  กําริสุ กรรมการ 
 2.55  นางสายชล  วงคใหญ กรรมการ 
 2.56  นางสาวสุพัตรา  หงสามนุษย กรรมการ 
 2.57  นางสาวอรอนงค  คําคนซื่อ กรรมการ 
 2.58  นางสุปภาดา  เซียวสกุล กรรมการ 
 2.59  นางสาวพรรณพนัช  สมดา กรรมการ 
 2.60  นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ์ กรรมการ 
 2.61  นางสาวอิศราภรณ  ไวสูศึก กรรมการ 
 2.62  นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ์ กรรมการ 
 2.63  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร กรรมการ 
 2.64  นางสาวอิชยา  กองไชย กรรมการ 
 2.65  นายนิธิศ  ทองอนงค กรรมการ 
 2.66  นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย กรรมการ 
 2.67  นายราชันย  เสือคําจันทร กรรมการ 
 2.68  นางสาวธิดาพรรณ ทิพเนตรชลีกุล กรรมการ 
 2.69  นางกวินทิตา สําราญ กรรมการ 
 2.70  นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา กรรมการ 
 2.71  นางสาวเมธาวี  อัมวัน กรรมการ 
 2.72  นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ กรรมการและเลขานุการ 




