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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร ์
 

  
  รายงานประจ าปี พ.ศ.2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ทั้ง 5 
ด้านของคณะ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุ
บ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ 
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวบรวมข้อมูลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะได้ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 
ของการบริหารจัดการภายในคณะครุศาสตร์ และเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานในปีต่อ ๆ ไป 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2562 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ และขอขอบคุณคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการด าเนินงานในคณะให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะด้วยดีตลอดมา 
 
 
 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ 
       คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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1.  ประวัตคิวามเป็นมา 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม  
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม 
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และข้อ 3  แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น 
 

2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ 
 
 2.1  วิสัยทัศน์   
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  
 
 

 2.2  พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี  
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม 
  2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคณุภาพทางการศึกษา 
  3. บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
  4. ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการบูรณาการการอยู่
ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
  5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 2.3  เป้าประสงค์ 
  1. บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี 
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม 
  2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้ 
  3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่นในประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลางได้ 
  4. มีการส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการบูรณาการ            
การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
  5. มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
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 2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3.  ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์ 
  Excellence  : ความเป็นเลิศ 
  Dignity     : ความสง่างาม 
  Unity    :  ความเป็นหนึ่งเดียว 
 
4.  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
 สร้างสรรคส์ังคม 
  
5.  อัตลักษณ์ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  

- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)  
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Communication) 
- เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Cultural  

Understanding) 
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6.  โครงสร้างการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานบริหารความเส่ียง 
- งานการเงินและบัญชี  
- งานพัสด ุ
- งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
  และความปลอดภัย 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานจุลสารออนไลน์ 
 
 

- งานวิชาการ 
- งานหลักสูตร 
- งานทะเบียนและประมวลผล 
- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานกลุ่มวิชาชีพคร ู
- งานวารสาร 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

- งานกิจการนักศกึษา 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานชุมชนสมัพันธ ์
- งานกองทุนกู้ยืมเพือ่การศึกษา 
- งานทุนการศกึษาของนกัศึกษา 
- งานศิษย์เก่า 
- งานวจิัย 
- งานบริการวิชาการ 
- งานวเิทศสมัพันธ ์
- งานหอพกันกัศกึษา 
- งานกิจกรรมสร้างชุมชนทางวิชาชีพ 
 

หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตศึกษา และประกนั

คุณภาพการศึกษา 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
วิจัย และบริการวิชาการ 



รายงานประจ าปี 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 7 ] 

7.  คณะผู้บริหาร 
 

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ 
คณบดีคณะครุศาสตร ์

อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันต ี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธิดา  เลขะวัฒนะ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
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8.  คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์
 

ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร ์ คณบดีคณะครุศาสตร ์
กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สวุรรณน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์นิวัตน ์ โรจนาพงษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธิดา  เลขะวฒันะ รองคณบดฝี่ายบริหารและแผน 
อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดฝี่ายวิชาการ บณัฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ

การศึกษา 
อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันต ี รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา วจิัย และบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี  ศรพีุทธรินทร์ ประธานสาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.นริาศ  จันทรจิตร ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ ประธานสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ ์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา 
อาจารย์พงศ์เทพ  โคตรประทมุ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
อาจารย์มานะชัย  แก้วสีดวง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 
อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อตัไพบูลย ์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ธงยศ ตัวแทนคณาจารย ์
อาจารย์ ดร.ไพฑรูย์  พวงยอด ตัวแทนคณาจารย ์
อาจารย์อภริดี  แข้โส ตัวแทนคณาจารย ์

อาจารยไ์พเราะ  เสาะสมบรูณ ์ ตัวแทนคณาจารย ์

กรรมการและเลขานกุาร 
นางภัคณัท  หตะเสน รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบด ี
ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายนิธิศ  ทองอนงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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9.  ขอ้มูลบุคลากร 
 

สายงาน/ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 
1. สายวิชาการ 63 
1.1 ข้าราชการ (เงินแผ่นดิน) 8 
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) 39 
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 7 
1.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้) 9 
2. สายสนับสนุน 35 
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) 3 
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 4 
2.3 พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) 8 
2.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้) 20 

รวมทั้งสิ้น 98 
 

 บุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  1. สายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. 

1. ข้าราชการ - - - - - - 3 - - 3 2 - 8 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย  - - - - - - 24 1 1 15 4 1 46 

3. พนักงานตามสัญญา - - - - - - 6 1 - 2 - - 9 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 33 2 1 20 6 1 63 
 
  2. สายสนับสนุน 

ประเภทบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย - 4 3 7 
2. พนักงานราชการ  - 6 2 8 
3. พนักงานตามสัญญา 11 7 2 20 

รวมทั้งสิ้น 11 17 7 35 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 
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บุคลากรสายวิชาการ 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

 

 
ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 

ประธานสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ว่าท่ี ร.อ.ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรี 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  พวงยอด 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

 
รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร 

ประธานสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 

 
อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 



รายงานประจ าปี 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 11 ] 

สาขาวชิาวิจยัเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 

 
อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ 

ประธานสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.ดร.สรร  ธงยศ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 
 
 
 

 

 

 
อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพชร 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ปวรี  กาญจนภ ี
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
 

 
อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ 

หัวหน้าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์จุฬาพร  พลรักษ ์
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 

 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทัยวรรณ  ศรี

อรัญญ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 
 

 
อาจารย์ลีลาวด ี ชนะมาร 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 

 
อาจารย์ อัครพล ไชยโชค 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์อัญชนา   เถาว์เชาลี 

ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 
อาจารย์ธิดาพร  สวยสะอาด 

หัวหน้าสาขาวชิา  
 

 

 
อาจารย์ไพเราะ  เสาะสมบูรณ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์กาญจนาวดี  ประสิทธิสา 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

  

 
อาจารย์วีระศักดิ์  จุลดาลัย 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.สุรพงศ์  รัตนะ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
อาจารย์มานะชัย  แก้วสีดวง 

หัวหน้าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ าชุม 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
Mr.Lloyd  Eugene Wagner 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

   

     
อาจารย์สุรีรัตน์ ตลับเงิน 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

 
อาจารย์พงศ์เทพ  โคตรประทุม 

หัวหน้าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ ดร.สุวิสาข์  จรัสกมลพงศ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 
 
 

 

 
อาจารย์ ดร.ปรมะ  แขวงเมือง 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ศรีสุดา  ด้วงโต้ด 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

     
   อาจารย์ ดร.วนิดา  หงษ์มณีรัตน์ 

   อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา 
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สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

 
อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์ 

หัวหน้าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันต ี

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์สุวิมล  ค าน้อย 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์อภิรดี  แข้โส 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 

 
ผศ.มลฤดี  ลิ่วเฉลิมวงศ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 
 

สาขาวิชาภาษาไทย 
 

 
อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช 

หัวหน้าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์สุภาวรรณ  ฤาก าลัง 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์พักตร์พร้ิง  พลหาญ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ฐนพรรณ  ธูปหอม 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 
 
 

http://edu.npu.ac.th/web/index.php/component/content/44-2016-07-04-16-05-24/228-2016-07-04-16-16-14?Itemid=234
http://edu.npu.ac.th/web/index.php/component/content/44-2016-07-04-16-05-24/228-2016-07-04-16-16-14?Itemid=234
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สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 

 
อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์ 

หัวหน้าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ภัทรพงศ์  กุลสีดา 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ ดร.วิจิตรา  โสเพ็ง 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ชมพู่  ลุนศักดิ ์
อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 

 
ผศ.ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์ 

หัวหน้าสาขาวชิา 

 

 
อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์เฉลิมพล   อะทาโส 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
อาจารย์ก าพร  ประชุมวรรณ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
 

 

 
อาจารย์ธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
นางภัคณัท  หตะเสน 

รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

 
นางสาวอรอนงค์  มงกุฎ 

หัวหน้างานการเงิน 

 

 
นายอาทิตย์  โสภา 

นักวิชาการบญัช ี
 

 

 
นางสาวสิริกานต์  แก้วไกรสร 

เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ
 

 

 
นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ์ 

เจ้าหน้าที่งานวิจัย และห้องสืบค้นสารสนเทศ 
 

 

 
นางสายชล  วงค์ใหญ่ 

ผู้ช่วยนายทะเบียน 

 

 
นางสาวอรอนงค์  ค าคนซื่อ 
เจ้าหน้าที่งานบริการวชิาการ 

 

 
นางสาวมนัสนันท ์  กาญจนาภา 

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา 

 

 
นายจักรกฤษ  เสนาศรี 
หัวหน้างานอาคารสถานที ่

 
 

   
 

 
นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 

 
นายนิธิศ  ทองอนงค์ 

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ ์
 

 

 
นางสุปภาดา  เซียวสกุล 
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 
 

 
นางสาวอิชยา  กองไชย 

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 
นางสาวพิมพ์ธิดา  อารีรักษ์ 

เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/ 
งานบริหารความเสีย่ง 

 

 

 
นายนันทวรภัทร  พิมพ์ศักด์ิ 
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา 

และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 
นางสาวจันทกานติ ์  อุปถัมภ ์

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 
นายจีระศักดิ ์ โพธิ์สุวรรณ 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวกฤติกา  ยศอินทร์ 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 

 

 
นางสาววัชราภรณ์  วังหอม 
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญช ี

 

 
นางสาวสุชิรา  ศรีสมยา 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 
 

 
นายวรวัฒน์  ไชยนาค 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 
นายวินัย  บุญละคร 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 

 

 
นายอัครพล  เกื้อหนองขุ่น 

พนักงานขับรถยนต ์
 

 

 
นายจงกล  อินพา 
พนักงานขับรถยนต ์

 

 

 
นายเชาวฤทธิ ์ บัวสุดตา 

พนักงานขับรถยนต ์

   
 

 
นายหนูพัด  ช่อประพันธ ์

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่/ซ่อมบ ารุง 

 

 
นายวาทิศ  ไตรยะถา 

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
 

 

 

 
นางแหวน  อินพา 

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่
 

 

 
นางสุดารัตน์  ภิโส 

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่
 

 

 
นางวารีย์  หาญมูล 
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่

 
 

 

 
นางสุดใจ  พุ่มแก้ว 

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที ่
 

 

 
นายอมร  ชีวะประสิทธิ ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่

 

 
นายเสถียร  โกศล 

ยามรักษาการณ ์
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10.  งบประมาณประจ าปี 2562 
 

ผลผลิต   แผ่นดิน   รายได้   สะสม   รวม   ร้อยละ  
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้  

101,610.00 230,000.00 - 331,610.00 0.71 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์  

1,816,000.00 17,466,800.00 - 19,282,800.00 41.48 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3,679,290.00 
 

- 
 

- 
 

3,679,290.00 
 

7.91 
 

 ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

70,000.00 150,000.00 - 220,000.00 0.47 

 ผลงานการให้บริการ
วิชาการ  

199,100.00 150,000.00 - 349,100.00 0.75 

 เงนิสะสม  - - 22,622,600.00 22,622,600.00 48.67 

 รวมงบประมาณ  5,866,000.00 17,996,800.00 22,622,600.00 46,485,400.00 100.00 
 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แหล่งเงิน จัดสรร  เบิกจ่าย   ร้อยละ  
งบประมาณแผ่นดิน  5,866,000.00 5,713,000.00 97.39 
งบประมาณรายได้  17,996,800.00  17,911,636.00 99.53 
เงินสะสม  2,285,000.00  2,050,835.00  89.75 

 รวมงบประมาณ  26,147,800.00  25,675,471.00 98.19 
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11.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  คณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท รวมจ านวน 10 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญาโท 

 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
 

1. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ปริญญาตร ี
 
 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
 
 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
6. สาขาวิชาภาษาไทย 
7. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

 
12.  ข้อมูลนักศึกษา  
 
จ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)    
1. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 54 - 54 
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ 14 - 14 
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 18 - 18 
หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)    
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - 431 431 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  - 398 398 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  - 392 392 
4. สาขาวิชาสังคมศึกษา   - 386 386 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   - 352 352 
6. สาขาวิชาภาษาไทย   - 268 268 
7. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  58 58 

รวมทั้งสิ้น 86 2,285 2,371 
      ข้อมูลจากงานทะเบยีนและประมวลผล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 
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13.  ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

1. อาคาร สถานที ่และสาธารณูปโภค 
ประเภทห้อง จ านวน 

1. อาคารเรียน 4 หลัง 
2. อาคารปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการทดลอง 2 ห้อง 
3. ห้องประชุม 3 ห้อง 
4. โรงยิมเนเซียม 1 หลัง 

 
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องเรียน 
 ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า 8 ห้อง 
 ห้องเรียนขนาด 90 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า 7 ห้อง 
 ห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า 17 ห้อง 
 ห้องเรียนขนาด 190 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า - 

ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ 1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล 1 ห้อง 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 หนงัสือ / ต ารา เล่ม 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / E-BOOK เรื่อง 
 วารสารที่หน่วยงานบริจาค 5  เรื่อง 
 สื่ออ่ืน ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ 200  รายการ 
 รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 500  เรื่อง 

 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 2 เครื่อง 
 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 เครื่อง 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ห้องสืบค้นสารสนเทศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 26 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่2 
 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                   
ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่คณะก าหนดไว้ จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบไปด้วยงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้และงบประมาณเงินสะสมปี 2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน  46,485,400 บาท รายละเอียดดัง
ตาราง 
 

ล าดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 รายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 15      5,379,449  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3 
     2,486,783  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

4 
     1,143,530  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

4 
       359,100  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 
       110,000  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4 
     1,280,036  

2 รายจ่ายประจ า -    41,105,951  
รวม 15    46,485,400  

 
แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณการจัดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์คณะกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร ์  การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1.  เป็นศูนย์กลางการจัด
การศึกษาในอนภุูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

1.1  ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
1.2  ส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐาน และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 
1.3  จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
1.4  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า 

1. การพัฒนาหลกัสูตร
และการจัดการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐาน
และคุณภาพ เพือ่ให้ได้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของคณะ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพในระดับชาตหิรือ
นานาชาต ิ
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากแหล่งปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในหรือต่างประเทศ 
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพฒันานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะ 
1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะ 
ครุศาสตร์ 

  

2. สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่
มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
และประเทศไทย 4.0  

2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม  
ที่มีประสิทธิภาพ 
2.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวจิัย 

2. การเพิ่ม ศักยภาพ
ด้านวิชาการ วิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กบั
คณาจารย์ส าหรับการวจิัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แกบุ่คลากร ให้มกีารผลิต
เอกสาร หนังสือ ต ารา สื่อการสอน บทความวิจยั บทความวิชาการ และการ
น าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2.3 สร้างบรรยากาศด้านวิชาการ เช่น การปาฐกถาของบุคคลส าคัญ  
จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรมีเวทีส าหรับ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2.4  ผลักดันให้มีวารสารครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวิจยัและสร้างนักวิจยั 
รุ่นใหม่ให้กับคณะ 
2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน 

  

3.  การให้บริการทาง
วิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
พหุวัฒนธรรม 

3.1  ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชน พหุวัฒนธรรม ในอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
3.2  จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะดา้น  เช่น  
เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ศูนย์ทดสอบ 

3. การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชมุชน สถานศึกษา สังคม อย่างต่อเนื่อง 
3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร  
การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพรค่วามรู้สู่สังคม 
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มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร ์  การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

 3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านบรกิารวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนดา้นวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคมและสร้างรายได้ให้กับคณะ 

4.  บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

4.1 พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสทิธิภาพ  (แผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน) 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมยั 
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจทีถู่กต้อง รวดเร็ว  และทันสมัย 
 

5. การพัฒนาองค์การ
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.1 พัฒนาการจัดท าแผนของคณะให้มคุีณภาพ สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
การวิจยั และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 

  

5. เพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากร
ทุกประเภทและทกุระดับ 
 

5.1 วางแผนและบริหารอัตราก าลังและสร้างแรงจูงใจให้
เหมาะสมกับพันธกจิ 
5.2 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ 
5.3  สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน 

2. การเพิ่มศักยภาพ
ด้านวิชาการ วิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แกบุ่คลากร ให้มกีารผลิต
เอกสาร หนังสือ ต ารา สื่อการสอน บทความวิจยั บทความวิชาการ และการ
น าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน 

  

6. พัฒนาระบบการ
สื่อสาร  ประชาสัมพันธ ์
และสร้างภาพลกัษณ์   
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

6.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู ้
6.2  พัฒนาการส่ือสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
6.3  การส่ือสารภายนอกองค์กร 

5. การพัฒนาองค์การ
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.3 ส่ง เสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 

  

7. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม 

7.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม
ที่เอื้ออ านวยต่อการปฏบิัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน 

5. การพัฒนาองค์การ
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 
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วิสัยทัศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

มิติ 1 
ประสิทธผิล
ตามกลยุทธ ์

มิติ 2 
คุณภาพการ
ให้บริการ 

มิติ 3 
ประสิทธ ิ
ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

มิติ 4 
พัฒนา
องค์กร 

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานวชิาชีพครู และตรงตามความ

ต้องการของสังคม 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริม
การท างานแบบมีส่วนร่วม 
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการ 

มีแหล่งสร้างและพัฒนา
ศักยภาพด้านการวจิัย ทีน่ าไปสู่

การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศกึษา 

คณะเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน
ด้านการวิจัยทางการศึกษา 

และนวัตกรรมทางการศกึษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้ด้านการวิจัย 

และการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- พัฒนาการจัดการความรู ้
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการจดัการ 

มีการส่งเสริมและสร้างเครอืข่ายการ
ให้บริการวชิาการในชุมชน สังคม 

และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

สังคมและชมุชน รวมทั้งประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มีความพึง
พอใจต่อการบริการวิชาการของ

คณะ 

พัฒนาระบบการบรกิารวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

ของชุมชน สังคม 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ เพือ่น าความรู้ไป
บริการแกชุ่มชน 
- พัฒนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริการวิชาการ 

มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้าง 

อัตลักษณแ์กน่กัศึกษา 

มีการพฒันาทรัพยากรบุคคล
และการบริหารการเงนิอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

คณะได้รับการยอมรับจากชุมชน และ
สังคมในการมีสว่นร่วมท ากจิกรรม
ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการส่งเสรมิกจิกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการมี

ส่วนรว่มกับชุมชน 

พัฒนาระบบการส่งเสรมิกจิกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มี
คุณภาพ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
ใช้ในการบริหารจดัการองคก์ร 

- พัฒนาระบบการสื่อสาร
องค์กร 
- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงิน ให้มี
ประสิทธภิาพ  

คณะมีบุคลากรที่ไดร้ับการ
ยอมรับจากชุมชน  

และสังคม   

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
คณะครุศาสตร์ 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบการส่งเสรมิกจิกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการส่งเสรมิกจิกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการหลัก  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ไดบ้ัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั โครงการขับเคลื่อน 
1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
และคุณภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้ตาม
มาตรฐานสภาวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

1. โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน คณะครุศาสตร์ 
2. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง
มาตรฐานวิชาชีพ และความ
ต้องการของสังคม 
 

2. พัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการและการปฏิบัติให้มี
คุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
 
 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝกึ
ประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพือ่ให้ได้เรียนรู้จาก
แหล่งปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพ
และประสิทธภิาพ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมทั้งด้าน
วิชาการ บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่น
การฝึกประสบการณ์กับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐหรือเอกชน 
ทั้งในหรือต่างประเทศก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
1.3.1 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่น
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ
หรือบริการวิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
  - กิจกรรมฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาก่อนจบการศึกษา  
  - กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ของนักศึกษา 
  - กิจกรรมส่งเสริมการฝึก
ทักษะการเป็นครูมืออาชีพ 
  - กิจกรรมบริการวิชาการที่
นักศึกษามีส่วนรว่ม 
  - กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  - กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศิษย์
เก่าเข้าร่วมท ากิจกรรมภายใน
คณะ 
 
 
 
 

3. สร้างความผูกพันของ
นักศึกษาปจัจุบันและศิษย์
เก่าเพื่อพัฒนาคณะและ
สร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นครุศาสตร์  
 

1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนานกัศึกษา 
และคณะครุศาสตร์ 

1.5.1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
ที่ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมท า
กิจกรรมภายในคณะ 

3 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ ์ 5 ตัวชี้วัด 3 โครงการหลัก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั โครงการขับเคลื่อน 

1. มีงบประมาณสนับสนุน
ทั้งภายในและภายนอก
ส าหรับการท าวิจยัหรือ
ผลงานวิชาการทางด้านการ
เรียนการสอนและสร้างองค์
ความรู้ผลิตเอกสาร ให้กบั
คณาจารย์ในคณะ  
 

2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอก และจัดสรร
งบประมาณให้กับคณาจารย์ส าหรับ
การวิจยัทางด้านการเรียนการสอน
และสร้างองค์ความรู้ 

2.1.1 จ านวนเงินทุนวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกที่จัดสรรให้กับ
คณาจารย์ในคณะ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจยัส าหรับ
บุคลากร 
  - กิจกรรมสนับสนุนทุนการ
ท าวิจยัและผลงานทางวิชาการ
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 

2. มีงานวิจัย หรือผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรด้านตา่ง ๆ แก่บุคลากร 
ให้มีการผลิตเอกสาร หนังสือ ต ารา 
สือ่การสอน บทความวิจัย บทความ
วิชาการ และการน าเสนอผลงาน 
ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2.3 สร้างบรรยากาศด้านวิชาการ 
เช่น การปาฐกถาของบุคคลส าคัญ 
จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพือ่ให้บุคลากรมีเวที
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2.4  ผลักดันให้มีวารสารครุศาสตร์  
เพื่อสนับสนุนการวจิัยและสร้าง
นักวิจยัรุ่นใหม่ให้กับคณะ 
 

2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 
 
 
2.3.1 จ านวนครั้งการจัดปาฐกถา
ของบุคคลส าคัญ หรือการจัด
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 
2.4.1 วารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

2. โครงการส่งเสริมการเขียน
ต าราและตีพิมพ์ผลงานวิจยั   
  - กิจกรรมสนับสนุนทุนการ
ผลิตหนังสือ/ต ารา ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ 

 
3. โครงการประชุมวิชาการ
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่
งานวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
 
- กิจกรรมวารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
- การประชุมกองบรรณาธกิาร
วารสารครุศาสตร์ 

3. บุคลากรภายในคณะทุก
ระดับ ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะอยา่ง
ต่อเนื่อง 

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการ
พัฒนาตนเองตามสายงาน 

2.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตนเองตามสายงาน 
2.5.2 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
บุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

4. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพ
บุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ 

3 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ ์ 6 ตัวชี้วัด 4 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวชิาการเพือ่การพัฒนาชุมชนและสงัคม 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั โครงการขับเคลื่อน 

1. มีชุมชน สถานศึกษา สังคม  
ที่ได้รับการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้
จากการบริการวิชาการมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การ
เขียนหนังสือ ต ารา และสื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ
แก่ชุมชน สถานศึกษา สังคม  
อย่างต่อเนื่อง 
 
3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ที่
ได้จากการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 
กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร 
การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อ
นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

3.1.1 จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา 
และสังคม 
 
3.2.1 จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือการวจิัย 
 
 

1. โครงการบริการวิชาการ 
ต่อสังคมและชุมชน 

3. มีความร่วมมือทางด้าน 
การบริการวิชาการ ตลอดทั้งการ
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนว่ยงาน
ทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ หรือการ
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนว่ยงาน
ทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

3.3.1 จ านวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนด้านบรกิารวิชาการ  
ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
กับหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

2. โครงการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างเครือข่ายระดับอนุภูมภิาค
ลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
3. โครงการบริการวิชาการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

4. มีการบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้แก่คณะ 
 

3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะ
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคมและสร้าง
รายได้ให้กับคณะ 

3.4.1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้ 
 

4. โครงการบริการทางวิชาการ
หรืองานวิจยัที่สร้างรายได ้

4 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารงุศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั โครงการขับเคลื่อน 
มีการท านุบ ารุงศาสนา 
เผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการ
การอยู่รว่มกันในประเทศ
กลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 

4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในชุมชน สังคม 
และประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มน้ า
โขงตอนกลาง 

4.1.1 จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศาสนาการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นต่อ
ชุมชน สังคม 
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
    - กิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศาสนา เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด 1 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การใหม้ีคุณภาพ และบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั โครงการขับเคลื่อน 

1. มกีารบริหารจัดการ
องค์การที่มีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

5.1 พัฒนาการจัดท าแผนของคณะ
ให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการได้อยา่งเป็น
รูปธรรม 
 

5.1.1 ร้อยละความส าเร็จตามแผน
ด าเนินงาน 

1. โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2. มีการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ขององค์การ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรในคณะ 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในคณะ 
 
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะ
ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพือ่เชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ 
 

5.2.1 จ านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน 
 
 
5.3.1 จ านวนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรใน
คณะ 

2. โครงการจัดการความรู ้
คณะครุศาสตร์ 
 
 
 
3. โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์  ทั้งภายใน
และภายนอกคณะ 
 

3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์การ 
 

5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

5.4.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

4. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน ์
และระบบสาธารณูปโภค 
ภายในคณะ 

3 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ 

 
 

สรุปรวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 เป้าประสงค์ 19 กลยุทธ์ 19 ตัวชี้วัด   
15  โครงการหลักในการขับเคลื่อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

13 
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ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ์
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ  
     เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 เป้าประสงค์ 
  1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
  2. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและการปฏิบัติให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
  3. สร้างความผูกพันของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาคณะและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครุศาสตร์  
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไ้ด้
ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1.1.1 ผลการประเมิน
คุณภาพระดับ
หลักสตูร 

ค่าเฉลี่ย 3.51 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยันครพนม 
เข้ารับการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 4 
มิถุนายน 2562  มีสาขาวิชาที่เข้ารับ
การประเมินท้ังสิ้น  8  สาขาวิชา  แบ่ง
ออกเป็นระดับปริญญาตรี  7  
สาขาวิชา และระดับบณัฑติศึกษา  1  
สาขาวิชา  ค่าคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูรอยู่  3.31  อยู่ในระดับด ี

  1.เล่มรายงานผลการประเมิน
ของสาขาวิชา 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
และฝึกประสบการณ์ใน
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในหรือ
ต่างประเทศ เพ่ือใหไ้ด้
เรียนรูจ้ากแหล่ง
ปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีผ่านการฝึก
ประสบการณ์กับสถาน
ประกอบการทั้ง
ภาครัฐหรือเอกชน ทั้ง
ในหรือต่างประเทศ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 

ร้อยละ 100 ปีการศึกษา 1/2562 และ 2/2562 
คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่ออกฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 926 คน
ดังนี ้
1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 165 คน 
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 176 คน 
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 164 คน  
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 150 คน 
5.สาขาวิชาสังคมศึกษา 160 คน 
6.สาขาวิชาภาษาไทย 111 คน 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการฝึก
ประสบการณ์ ร้อยละ 100 
 

  1.รายงานจ านวนนักศึกษาท่ี
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.3 จัดการเรยีนการสอน
แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

1.3.1 จ านวนรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 

รายวิชา 8 คณะครุศาสตรม์ีการจดัการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 
ในรายวิชาเกือบทุกรายวิชา 

  1.ข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งด้านวิชาการ 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของคณะ 

1.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการหรือบริการ
วิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 นักศึกษาคณะครุศาสตรจ์ะต้องเขา้
ร่วมกิจกรรมด้านวิชาการหรือบริการ
วิชาการหรือท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

  1.รายชื่อนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิชาการหรือ
บริการวิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์
เก่า เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
นักศึกษาและคณะครุ
ศาสตร ์

1.5.1 จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการที่
ส่งเสริมให้ศิษย์เกา่เข้า
ร่วมท ากิจกรรมภายใน
คณะ 

กิจกรรม 2 คณะครุศาสตรม์ีกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้
ศิษย์เก่าเข้าร่วมท ากิจกรรมภายใน
คณะ คือ กิจกรรมปัจฉมินิเทศ
นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ 
  1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกส าหรับการท าวิจัยหรือผลงานวิชาการทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ผลิตเอกสาร ให้กับ
คณาจารย์ในคณะ  
  2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้ง
ภายในและภายนอก และ
จัดสรรงบประมาณให้กับ
คณาจารย์ส าหรับการวิจัย
ทางด้านการเรยีนการสอน
และสร้างองค์ความรู ้

2.1.1 จ านวนเงินทุน
วิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก 
ที่จัดสรรให้กับ
คณาจารย ์
ในคณะ 

บาท/คน 25,000 คณะครุศาสตร์ มีการจดัสรร
งบประมาณทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีจัดสรรให้กับคณาจารยใ์น
คณะ  

  1.สัญญาทุนภายใน 
2.สัญญาทุนภายนอก 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ  
แก่บุคลากร ให้มีการผลิต
เอกสาร หนังสือ ต ารา  
สื่อการสอน บทความวิจัย 
บทความวิชาการ และการ
น าเสนอผลงานท้ังใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

2.2.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 
 
 

ร้อยละ 20 คณะครุศาสตร ์มีการส่งเสริมการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลงานทาง
วิชาการในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
อย่างต่อเนื่อง 

  1.วารสารทีน่ าเผยแพร่
บทความ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

2.3 สร้างบรรยากาศด้าน
วิชาการ เช่น การปาฐกถา
ของบุคคลส าคญั จัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพื่อให้บุคลากร 
มีเวทีส าหรับเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ 

2.3.1 จ านวนครั้งการ
จัดปาฐกถาของบุคคล
ส าคัญ หรือการจดั
ประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

ครั้ง/ป ี 1 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมปาฐกถาของบุคคลส าคัญ 
หรือการจดัประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ จ านวน 2 
ครั้ง  ได้แก ่
1. กิจกรรมเปดิบ้าน Open house 
EDU และกิจกรรมสถาปนาคณะครุ
ศาสตร ์
2.กิจกรรมบริหารอสีานสมัพันธ์  ครั้ง
ที่ 10 

  1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการกิจกรรม 

2.4  ผลักดันให้มีวารสาร 
ครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุน
การวิจัยและสร้างนักวิจัย 
รุ่นใหม่ให้กับคณะ 

2.4.1 วารสารครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

ฉบับ 1 อยู่ระหว่างการตรวจข้อมลู และ
รูปแบบเลม่วารสาร 

   

2.5 สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรในคณะทุก
ระดับไดร้ับการพัฒนา
ตนเองตามสายงาน 

2.5.1 ร้อยละของ
บุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองตามสายงาน 

ร้อยละ 80 1. วันท่ี6 - 9 พฤศจิกายน 2561ได้
ด าเนินโครงการเสรมิสร้างสมรรถนะ
และทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรภายใน คณะครศุาสตร์ : 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มี
บุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 33 คน จาก
จ ารวนท้ังหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ  
94 
 

  1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการกิจกรรม 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

2. วันท่ี 8-11 มกราคม 2562 ได้
ด าเนินโครงการการจัดความรู้คณะครุ
ศาสตร์ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการ
วิจัยของบุคลากรสายวิชาการ(KM) 
และการจัดการองค์ความรูด้้านการ
เรียนการสอน คณะครศุาสตร์ มี
บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมทั้งหมด
43 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 86  

2.5.2 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของบุคลากร
สายวิชาการที่มตี าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 15 คณะครุศาสตร์ มีอาจารย์ทีเ่ข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 12 คน 
แบ่งเป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 
คน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 
คน  

  1.รายชื่อคณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจ าแนกตามคณุวุฒิ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ 
  1. มีชุมชน สถานศึกษา สังคม ที่ได้รับการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
  2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
  3. มีความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
  4. มีการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้แก่คณะ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

3.1 ส่งเสริมการจัดบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
สถานศึกษา สังคม  
อย่างต่อเนื่อง 
 

3.1.1 จ านวนกิจกรรม
บริการวิชาการแก่
ชุมชน สถานศึกษา 
และสังคม 
 

กิจกรรม 7 งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้
จัดด าเนินการกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่ชุมชน สถานศึกษา และสังคม 
จ านวน 7 กิจกรรม ได้แก ่
1.กิจกรรมค่ายภาษาไทย 
2.กิจกรรม One Teacher One 
Product (OTOP) : การใช้ ICT ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
3.กิจกรรมสร้างเครื่อข่ายแมส่อนลกู
เพื่อเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการ
เด็กปฐมวัย 
4.กิจกรรมปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 
5.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
6.กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

  1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการกิจกรรม 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

ห้องเรียนดิจิทลั 
7.กิจกรรมค่าอาสาพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน 
ครั้งท่ี 11 

 
3.2 ส่งเสริมใหม้ีการน า
องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
กลับมาพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การ
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร 
การเขียนหนังสือ ต ารา 
และสื่อนวตักรรมเพื่อ
เผยแพรค่วามรูสู้่สังคม 

3.2.1 จ านวนกิจกรรม
บริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 
 

กิจกรรม 4 งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้
จัดด าเนินการกิจกรรมบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก ่
1. กิจกรรมบูรณาการการวิจยั การ
บริการวิชาการและการเรยีนการสอน 
ในหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา 
2. กิจกรรมกระบวนทัสใหม่ทางการ
ศึกษา การจัดการเรยีนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน 
3. กิจกรรมบริการวิชาการหลักสตูร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
ทิศทางการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อพัฒนา
ทักษะผู้เรยีนในศตวรรษที่21 และการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. กิจกรรมโครงการตามรอย
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

  1. รายงานผลการปฏิบตัิงาน
โครงการกิจกรรม 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

3.3 ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ หรือ
การแลกเปลี่ยนด้าน
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานทางการศึกษา
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

3.3.1 จ านวนกิจกรรม
แลกเปลีย่นด้าน
บริการวิชาการ  
ด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
กับหน่วยงานทางการ
ศึกษาทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
 

กิจกรรม 1 งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้
จัดด าเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน
บริการวิชาการ  
ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
กับหน่วยงานทางการศึกษาท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
 จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก ่
1. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
คณิตศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัย
นครพนม กับมหาวิทยาลัยจ าปาสกั 

2. กิจกรรมเสรมิสร้างความสมัพันธ์
ไทย-เวียดนาม 

3. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภาษา 
วัฒนธรรมและประเพณีระหวา่ง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและ
นักศึกษาเวียดนาม : กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าษา วัฒนธรรม 
ประเพณี และสร้างความสมัพันธ์ไทย-
เวียดนาม 

  1. รายงานผลการปฏิบตัิงาน
โครงการกิจกรรม 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
คณะจดัท าหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อบริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคมและสร้าง
รายได้ให้กับคณะ 

3.4.1 จ านวน
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการทีส่ร้าง
รายได ้
 

กิจกรรม 2 คณะครุศาสตร์ ได้จดัด าเนินการ
กิจกรรมบริการวิชาการที่สรา้งรายได ้
 จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก ่
1. โครงการบริการวิชาการหรือ
งานวิจัยท่ีสร้างรายได ้: กิจกรรม
บริการวิชาการทีส่ร้างรายได ้คณะครุ
ศาสตร์(การทดสอบภาษาอังกฤษ CU-
TEP) 
  
 

  1. รายงานผลการปฏิบตัิงาน
โครงการกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 
  มีการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
เอกสาร/หลักฐาน 

4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศาสนา เผยแพร่ ศลิปะ
และวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
สังคม และประเทศกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 

4.1.1 จ านวนกิจกรรม
ท านุบ ารุงศาสนาการ
เผยแพรศ่ิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อชุมชน 
สังคม 
 

กิจกรรม 3 ปีงบประมาณ 2562 คณะครุศาสตร์ได้
ด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาการ
เผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อชุมชน สังคม 5 
กิจกรรม ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมปรบัปรุงชุดการแสดง
นาฏศิลป ์
2. กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 
2561 
3. กิจกรรมเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 
4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
5. กิจกรรมสืบสานต านานพระธาตุพนม 
 

  1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
  1. มีการบริหารจัดการองค์การที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขององค์การ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในคณะ 
  3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

5.1 พัฒนาการจัดท าแผน
ของคณะให้มีคณุภาพ 
สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจดัการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

5.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จตามแผน
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 90 ผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2662 คณะมีกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 
127 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว 123 
กิจกรรม อยูร่ะหว่างด าเนินการ 3 
กิจกรรม และไม่มีการด าเนินการ 1 
กิจกรรม โดยคดิเป็นร้อยละ
ความส าเร็จตามแผนด าเนินงาน 
96.85  

  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
คณะ 

5.2.1 จ านวนกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
การด้านการเรยีนการ
สอน การวิจัย และ
การปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 3 ปีงบประมาณ 2562 คณะครุศาสตร์ได้
ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
การด้านการเรยีนการสอน การวิจยั 
และการปฏิบัติงาน 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
คณิตศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัย
นครพนม กับมหาวิทยาลัยจ าปาสกั 

  1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการกิจกรรม 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 62 

คณะครุศาสตร ์

ผลการด าเนินงาน  
ปี 62 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

2. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าษา 
วัฒนธรรม ประเพณี และสร้าง
ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม 
3. กิจกรรมบูรณาการการวิจยั การ
บริการวิชาการและการเรยีนการสอน 
ในหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
4. กิจกรรมสนับสนุนทุนการท าวิจยั
และผลงานทางวิชาการส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ 

5.3 ส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในคณะได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์การ 

5.3.1 จ านวนกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีของ
บุคลากรในคณะ 
 

กิจกรรม 2 คณะครุศาสตรไ์ด้จดักิจกรรมน เพือ่
เชื่อมความสมัพันธ์ที่ดีในองค์กร 
1.กิจกรรมประเพณีสงกรานตส์ืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
2.กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ คณะครุศาสตร ์

  1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการกิจกรรม 

5.4 พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และการปฏิบตัิงาน 

5.4.1 ค่าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจ 
ของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีมีต่อ
โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ค่าเฉลี่ย 3.51 คณะคณะศาสตร์มีการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ
การท างานและโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม ผลคะแนนการประเมนิพึง
พอใจคือ 4.89 

  1.ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรและ
นักศกึษาต่อการท างานและ
โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม  
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    ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชาและหน่วยงานทุกส่วนของคณะ  
มีโครงการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการหลัก รายละเอียดดังตาราง 
  ผลการใช้เงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์     

1.1 กิจกรรมการประเมินคณุภาพภายในส านักงานคณบดคีณะครุศาสตร ์ ส านักงานคณบด ี 15,000.00 13,460.00 1,540.00 
1.2 กิจกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร ฝ่ายงานประกันฯ 103,000.00 87,654.00 15,346.00 
1.3 กิจกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ ฝ่ายงานประกันฯ 47,000.00 35,500.00 11,500.00 
1.4 กิจกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร ฝ่ายงานประกันฯ 11,600.00 10,060.00 1,540.00 
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ และความ

ต้องการของสังคม 
                                -    

2.1 กิจกรรมปรับปรุงหลักสตูรสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 20,000.00 20,000.00 - 
2.2 กิจกรรมยกร่างพัฒนาปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตรระดับปรญิญาตรีสาขาวิชาการ

ประถมศึกษา 
รศ.ฉวีวรรณ  พลสนะ 73,679.00 31,130.00 42,549.00 

2.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิรสิุทธ์ิ 84,417.00 8,740.00 75,677.00 
2.4 กิจกรรมยกร่างและวิพากษ์หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาหลักสตูรและการ

สอน 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 35,000.00 34,564.00 436.00 

2.5 กิจกรรมยกร่างและวิพากษ์หลักสตูรระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 35,000.00 34,599.00 401.00 
2.6 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปรญิญาตรี (8 หลักสตูร) ฝ่ายงานวิชาการ 295,360.00 273,170.00 22,190.00 
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
1.3.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม ่Freshmen  มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 40,000.00 40,000.00 - 
1.3.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่และ Freshmen Night คณะครุศาสตร์  ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 40,000.00 40,000.00 - 
1.3.3 กิจกรรมประกันคณุภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 10,000.00 10,000.00 - 
1.3.4 กิจกรรมกีฬานักศึกษา คณะครุศาสตร ์ ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 39,990.00 39,990.00 - 
1.3.5 กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 40,000.00 40,000.00 - 
1.3.6 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษา ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 20,000.00 19,995.00 5.00 
1.3.7 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และรณรงค์การขับขี่

ปลอดภัยประจ าปีการศึกษา 2562 
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 30,000.00 30,000.00 - 

1.3.8 กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนกัศึกษาและสโมสรนักศึกษา ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 30,000.00 23,110.00 6,890.00 
1.3.9 กิจกรรมอบรมทักษะการเป็นผู้น า ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 10,000.00 10,000.00 - 
1.3.10 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 20,000.00 19,990.00 10.00 
1.3.11 กิจกรรมส่งเสริมรักษาความเป็นไทย (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) 
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 7,000.00 7,000.00 - 

1.3.12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 7,000.00 6,980.00 20.00 
1.3.13 กิจกรรมไหว้คร ู ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 20,000.00 20,000.00 - 
1.3.14 กิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 20,000.00 20,000.00 - 
1.3.15 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 9,990.00 9,990.00 - 
1.3.16 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับคร ู ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 20,000.00 20,000.00 - 
1.3.17 กิจกรรมอบรมปฏบิัติธรรมน าชีวิตที่งดงามเสรมิความเป็นครู ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 4,995.00 4,995.00 - 
1.3.18 กิจกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสอืสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา - - - 
1.3.19 กิจกรรมจดัท าสมุดบันทึกกิจกรรมเสรมิความเป็นครู ประจ าปีการศึกษา 2562 ฝ่ายงานศูนยฝ์ึกฯ 48,000.00 48,000.00 - 
1.3.20 กิจกรรมสัมมนากลางปีและปฐมนเิทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหสั 

57) 
ฝ่ายงานศูนยฝ์ึกฯ 40,000.00 40,000.00 - 

1.3.21 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (รหัส 58) ฝ่ายงานศูนยฝ์ึกฯ 40,000.00 40,000.00 - 
1.3.22 กิจกรรมอบรมกฏหมายส าหรับครแูละเตรียมความพร้อมสู่อาชีพครู ฝ่ายงานศูนยฝ์ึกฯ 50,000.00 50,000.00 - 
1.3.23 กิจกรรมพบครูต้นแบบและพัฒนาจิตวิญาณความเป็นครู (ปี 1 และปี 5) /สัมมนาหลัง

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหสั 57) 
ฝ่ายงานศูนยฝ์ึกฯ 68,640.00 68,640.00 -                      
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 57) 

1.3.24 กิจกรรมพบผู้บริหารและครูพีเ่ลี้ยง ฝ่ายงานศูนยฝ์ึกฯ 50,000.00 50,000.00 - 
1.3.25 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 58) ฝ่ายงานศูนยฝ์ึกฯ 149,800.00 149,750.00 50.00 
1.3.26 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (รหัส 59) ฝ่ายงานศูนยฝ์ึกฯ 90,950.00 90,950.00 - 
1.3.27 กิจกรรมซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับบณัฑิตและมหาบณัฑติคณะครุศาสตร ์ 

ปีการศึกษา 2560 
ฝ่ายงานทะเบยีน 140,000.00 140,000.00 - 

1.3.28 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 48,640.00 48,640.00 - 
1.3.29 กิจกรรมสัมมนาการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อบรม

เชิงปฏิบัติการ“เรื่องการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21” 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 10,000.00 10,000.00 - 

1.3.30 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องและแสดงมุทติาจิตต่อบัณฑติใหม่ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 8,000.00 8,000.00 - 

1.3.31 กิจกรรมสอนเสริมความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 10,000.00 10,000.00 - 
1.3.32 กิจกรรม Com Care ครั้งท่ี 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 5,000.00 5,000.00 - 
1.3.33 กิจกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้คอมพิวเตอรส์ัมพันธ์และศลิปวฒันธรรมท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 10,000.00 10,000.00 - 
1.3.34 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมน้องใหม่สู่สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 7,990.00 7,990.00 - 
1.3.35 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 7,980.00 7,980.00 - 
1.3.36 กิจกรรมศึกษานอกห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 27,360.00 27,360.00 - 
1.3.37 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสงัคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา   - 
1.3.38 กิจกรรมอบรมการประกันคณุภาพโรงเรียน สาขาวิชาสังคมศึกษา 8,990.00 8,990.00 - 
1.3.39 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 49,440.00 49,440.00 - 
1.3.40 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศกึษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 15,000.00 15,000.00 - 
1.3.41 กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19,980.00 19,980.00 - 
1.3.42 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และศลิปวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12,000.00 12,000.00 - 
1.3.43 กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000.00 15,000.00 - 
1.3.44 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12,600.00 12,600.00 - 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
1.3.45 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 26,800.00 26,800.00 - 
1.3.46 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง แสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑติใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 10,000.00 10,000.00 - 
1.3.47 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน

ศตวรรษที ่21 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 10,000.00 10,000.00 - 

1.3.48 กิจกรรมบรูณาการการเรยีนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 3,000.00 3,000.00 - 
1.3.49 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 29,996.00 29,996.00 - 
1.3.50 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 10,000.00 10,000.00 - 
1.3.51 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมน้องใหม่สู่สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 10,000.00 10,000.00 - 
1.3.52 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมนักศึกษาก่อนการเรียน หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2562 
สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา 15,000.00 15,000.00 - 

1.3.53 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ส่งลูกเอกไทยไปเป็นครู) สาขาวิชาภาษาไทย 15,000.00 15,000.00 - 
1.3.54 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย 15,000.00 14,950.00 50.00 
1.3.55 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาการส าหรบันักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาไทย 3,300.00 3,300.00 - 
1.3.56 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (กิจกรรมและสื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจของครูภาษาไทย

มหาวิทยาลยันครพนม) 
สาขาวิชาภาษาไทย 15,000.00 15,000.00 - 

1.3.57 กิจกรรมตามรอยวรรณคดีไทยสู่มติิการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาไทย 23,846.00 23,846.00 - 
1.3.58 กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านคณิตศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 

2562 
สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา 22,440.00 22,440.00 - 

1.3.59 กิจกรรมการวิพากษ์หัวข้อวิทยานพินธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนา
การศึกษา 

40,000.00 40,000.00 - 

1.3.60 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
(ปฐมนิเทศ รุ่น 11) 

สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนา
การศึกษา 

10,000.00 10,000.00 - 

1.3.61 กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนา
การศึกษา 

105,000.00 85,000.00 20,000.00 

1.3.62 กิจกรรมบริหารสัมพันธ์ สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนา
การศึกษา 

30,000.00 30,000.00 - 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
1.3.63 กิจกรรมพัฒนาทักษะการบริหารแก่นักศึกษา สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนา

การศึกษา 
36,000.00 36,000.00 - 

รวมงบประมาณ 2,464,783.00 2,266,580.00 198,203.00 

 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือให้ได้บัณฑิต
ที่พึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการหลัก 73 กิจกรรม เงินงบประมาณจัดสรรจ านวน 2,464,783.00 บาท เงินงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน 2,266,580.00 บาท  
เงินงบประมาณคงเหลือจ านวน 198,203.00 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ประกอบไปด้วย การส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
พัฒนาตนเองตามสายงาน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนางานวิจัย ต ารา เอกสารทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 

 ผลการใช้เงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
1 โครงการประชุมวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
     

1.1 กิจกรรมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัระดับชาติบริหาร
อีสานสัมพันธ์ ครั้งท่ี 10 (ส่วนคณะสนับสนุน) 

สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 

97,500.00 97,500.00 - 

1.2 กิจกรรมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัระดับชาติบริหาร
อีสานสัมพันธ์ ครั้งท่ี 10 (ส่วนรายได้จากค่าลงทะเบยีน) 

สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 

272,500.00 268,228.60 4,271.40 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยส าหรับบุคลากร      
2.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 
ฝ่ายงานวิจัย 130,000.00 70,000.00 60,000.00 

2.2 กิจกรรมการบูรณาการงานวิจัย "โครงการพัฒนาระบบตรวจวัด 
ตรวจจับอัจฉริยะ และควบคมุสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการปลกู
หม่อนผลอินทรีย์ในโรงเรือน" 

อ.วีระศักดิ ์จุลดาลัย 101,610.00 101,610.00 - 

3 โครงการส่งเสริมการเขียนต าราและตีพิมพ์ผลงานวิจัย      

3.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนการผลิตหนงัสือ/ต ารา หรับบุคลากรสายวิชาการ ฝ่ายงานวิจัย 100,000.00 100,000.00 - 
3.2 กิจกรรมวารสารครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร ์ 290,000.00 184,674.00 105,326.00 
4 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

บุคลากรภายในคณะครุศาตร์ 
     

4.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ด้านการผลิตสื่อ
ดิจิตอล 

ฝ่ายงานบุคลากร 25,050.00 14,268.00 10,782.00 

4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ฝ่ายงานบุคลากร 13,000.00 13,000.00 - 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
4.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายงานบุคลากร 20,000.00 19,088.00 912.00 
4.4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ฝ่ายงานบุคลากร 169,714.00 169,714.00 - 
4.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายงานบุคลากร 120,000.00 120,000.00 - 
4.6 กิจกรรมการพัฒนาการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 14,160.00 12,960.00 1,200.00 
4.7 กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบรกิารการศึกษาและระบบสืบค้น

สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ฝ่ายงานทะเบยีน 15,000.00 - 15,000.00 

4.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสตูรอาจารยส์าขาวิชา
ภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาไทย 16,950.00 16,800.00 150.00 

4.9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสตูรอาจารยส์าขาวิชา
วิทยาศาสตร ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 10,520.00 10,518.00 2.00 

รวมงบประมาณ 1,396,004.00 1,198,360.60 197,643.40 

 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุ มชนและสังคม รวมทั้งสิ้น  
4 โครงการหลัก 15 กิจกรรม เงินงบประมาณจัดสรรจ านวน 1,396,004.00 บาท เงินงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน 1,198,360.60บาท เงินงบประมาณคงเหลือจ านวน 
197,643.40 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา สังคม อย่างต่อเนื่อง มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อ นวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม รวมทั้งสิ้น 4 
โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 

 ผลการใช้เงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
1 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และสือ่การเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
     

1.1 กิจกรรมบรูณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรยีนการสอน 
ในหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 

สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา 18,100.00 18,090.00 10.00 

1.2 กิจกรรมคา่ยภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย 18,100.00 18,100.00 - 
1.3 กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP) : การใช้ ICT ในการ

จัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาการบรหิารและ

พัฒนาการศึกษา 
18,100.00 18,050.00 50.00 

1.4 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายแมส่อนลูกเพื่อเตรียมพร้อมแบบบูรณาการ
เด็กปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 18,100.00 18,100.00 - 

1.5 กิจกรรมการปรับปรุงสภาวะแวดลอ้มห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 18,100.00 18,000.00 100.00 

1.6 กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 18,100.00 18,100.00 - 
1.7 กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องเรียนดิจิทลั สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 
10,000.00 10,000.00 - 

1.8 กิจกรรมกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

18,100.00 15,020.00 3,080.00 

1.9 กิจกรรมคา่ยอาสาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และสื่อการเรยีนการสอน 
ครั้งท่ี 11 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 18,100.00 17,920.00 180.00 

1.10 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน สาขาวิชาสังคมศึกษา 18,100.00 18,000.00 100.00 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
1.11 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรือ่ง 

“ทิศทางการท าวิทยานิพนธ ์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน 

18,100.00 18,000.00 100.00 

2 โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างเครือข่ายระดับอนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง
ตอนกลาง 

     

2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลยั
นครพนม กับมหาวิทยาลัยจ าปาสกั 

ฝ่ายงานบริการวิชาการ 50,000.00 50,000.00 - 

2.2 กิจกรรมการเสริมสรา้งความสมัพนัธ์ไทย-เวียดนาม ฝ่ายงานบริการวิชาการ 50,000.00 50,000.00 - 
2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้าษา วัฒนธรรม ประเพณี และสร้าง

ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม  
ฝ่ายงานบริการวิชาการ 50,000.00 50,000.00 - 

3 โครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
3.1 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา

สยามบรมราชกุมาร ี
ฝ่ายงานบริการวิชาการ 18,100.00 17,920.00 180.00 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิ

    

4.1 โครงการพัฒนาครูครบรูปแบบ พ.ศ.2561 หลักสตูรสร้างสื่อการเรียนรู้
ในรูปแบบเกม 

ฝ่ายงานบริการวิชาการ - - - 

4.2 โครงการพัฒนาครูครบรูปแบบ พ.ศ.2561   การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และการวัดประเมินผลบนระบบดิจิทัล 

ฝ่ายงานบริการวิชาการ - - - 

4.3 กิจกรรมบริการวิชาการที่สรา้งรายได ้ คณะครุศาสตร ์ ฝ่ายงานบริการวิชาการ - - - 
รวมงบประมาณ 359,100.00 355,300.00 3,800.00 

 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งสิ้น 4 โครงการหลัก 18 กิจกรรม 
เงินงบประมาณจัดสรรจ านวน 359,100.00 บาท เงินงบประมาณท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน 355,300.00 บาท เงินงบประมาณคงเหลือจ านวน 3,800.00 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการบูรณาการการอยู่ร่วมกันใน
ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 

  ผลการใช้เงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาตามอัตลักษณ์และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
     

1.1 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป ์ ฝ่ายงานท านุฯ 40,000.00 40,000.00 - 

1.2 กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศกึษา 
2561 

ฝ่ายงานท านุฯ 20,000.00 20,000.00 - 

1.3 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานท านุฯ 20,000.00 20,000.00 - 
1.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ฝ่ายงานท านุฯ 10,000.00 10,000.00 - 
1.5 กิจกรรมสืบสานต านานพระธาตุพนม ฝ่ายงานท านุฯ 20,000.00 20,000.00 - 

รวมงบประมาณ 110,000.00 110,000.00 - 
 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งสิ้น  
1 โครงการหลัก 5 กิจกรรม เงินงบประมาณจัดสรรจ านวน 110,000.00 บาท เงินงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน 110,000.00 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการคณะ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะ ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีใน
องค์กร และเพ่ือบริหารจัดการคณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะตลอดทั้งปี มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 

  ผลการใช้เงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
     

1.1 กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานคณบด ี
   

1.2 กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริาชการ และแผนกลยทุธ์
ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ฝ่ายงานการเงิน/แผนฯ 
50,000.00 49,979.00 21.00 

2 โครงการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์      
2.1 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรยีนการสอนและการวิจัย 

คณะครุศาสตร ์
ฝ่ายงาน KM/วิจัย 

38,370.00 38,370.00 - 

3 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์
ทัง้ภายในและภายนอกคณะ 

 
   

3.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ ฝ่ายงานบุคลากร 50,590.00 50,590.00 - 
3.2 กิจกรรมกีฬาบคุลากรมหาวิทยาลยั ฝ่ายงานบุคลากร 14,700.00 14,700.00 - 
3.3 กิจกรรมปฐมวัยสมัพันธ์ครั้งท่ี 23 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 20,000.00 20,000.00 - 
3.4 กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบายฯ 10,000.00 10,000.00 - 
3.5 กิจกรรมคา่ยอาสาครุศาสตร์ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 25,000.00 25,000.00 - 
3.6 กิจกรรมสัมพันธ์ค่ายครุศาสตร์ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 

17 
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 

25,000.00 - 25,000.00 

3.7 กิจกรรมสัมมนาครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 20,690.00 20,690.00 - 
3.8 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 10,000.00 10,000.00 - 
3.9 กิจกรรมประเพณสีงกรานตส์ืบสานวัฒนธรรมไทย ฝ่ายงานบุคลากร 17,000.00 15,190.00 1,810.00 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ยอดงบจัดสรร ยอดงบใช้จริง ยอดงบคงเหลือ 
3.10 กิจกรรมเปิดบ้าน Open house EDU และกิจกรรมสถาปนาคณะครุ

ศาสตร ์
ฝ่ายงานประชาสัมพันธ ์

192,686.00 192,686.00 - 

3.11 กิจกรรมจดัท าวีดิทัศน์ประชาสมัพันธ์คณะ     ครุศาสตร ์ ฝ่ายงานประชาสัมพนัธ์ 40,000.00 40,000.00 - 
3.12 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เอกไทยประจ าปีการศึกษา 2562 (เอกไทย

เริงรื่น  ม่วนซื่น สัมพันธ์) 
สาขาวิชาภาษาไทย 

12,000.00 12,000.00 - 

3.13 กิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ์  ครัง้ที่ 10 สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา 

30,000.00 30,000.00 - 

3.14 กิจกรรมมุทิตาจติผู้เกษยีณอายรุาชการ   คณะครุศาสตร ์ ฝ่ายงานบุคลากร 30,000.00 30,000.00 - 
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และระบบ

สาธารณูปโภค ภายในคณะ 
 

   

4.1 กิจกรรม 5 ส.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

ฝ่ายงานอาคารสถานท่ี 
14,000.00 13,965.00 35.00 

4.2 กิจกรรมจา้งเหมาท าป้ายชื่อคณะครุศาสตร ์ ฝ่ายงานอาคารสถานท่ี 100,000.00 100,000.00 - 
4.3 กิจกรรมจา้งเหมาปรับปรุง ต่อเติมหลังคาอาคารพิทยปกรณ ์ ฝ่ายงานอาคารสถานท่ี 580,000.00 580,000.00 - 

รวมงบประมาณ 1,280,036.00 1,253,170.00 26,866.00 
 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น  รวมทั้งสิ้น  
4 โครงการหลัก 20 กิจกรรม เงินงบประมาณจัดสรรจ านวน 1,280,036.00 บาท เงินงบประมาณที่ด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน 1,253,170.00 บาท เงินงบประมาณคงเหลือจ านวน 
26,866.00 บาท 
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กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 25-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา ของนักศึกษาขึ้น เพื่อให้
นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และน้ าใจนักกีฬา 
รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย 
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 วันที่ 16-18  ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะ 
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดพิธีซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย
มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเข้าฝึกซ้อมในวันดังกล่าว 
และจะรับจริงในวันที่ 20 ธันวาคม 61 ณ อาคารศรีโคตร
บู รณ์  วิ ทยาลั ยการท่ อ ง เที่ ย วและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ และส่งเสริมการคัด
แยกขยะ ณ คณะครุศาสตร์ , วัดศรีบุญเรือง (บ้านเนินสะอาด) , ส านักสงฆ์อรัญวิเวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและวัดบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดมีความน่าอยู่ และ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะ ได้ถูกต้อง 
 
 
 

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาขึ้ น  
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน มาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสแก่
นักศึกษาใหม่ 
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 วันที ่9 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ไดจ้ัดโครงการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : กิจกรรมวันแม่ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ณ โรงยมิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
 

 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.
พชรวิ ทย์  จั นทร์ ศิ ริ สิ ร  คณบดี คณะศึ กษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 4.29 อยู่ใน
ระดับดี 
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 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชา
ภาษาไทยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ: กิจกรรมตาม
รอยวรรณคดีไทยสู่มิติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทยอย่าง
ลึกซึ้ง กิจกรรมนี้ได้รับเกียตริจาก นายจักรกฤต โยมพยอม 
หรือคลูทอม ค าไทย ผู้มีชื่อเสียงในด้านวรรณคดีไทย 
 
 
 

 วันที่ 23 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณ์และกรอบมาตรฐานวุฒิแห่งชาติ กิจกรรมการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ ห้อง
ประชุมพนมศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้  ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับแนวทาง
เกี่ ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการที่ศิษย์แสดง
ความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า 
ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้
สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับ
การถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้
บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ 
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 วันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม
ความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรม : พบครู
ต้นแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ช้ันปีที่ 5 
รหัส ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพิทย
ปรกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็น
ครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (รหัส 59) ณ ห้อง
ประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย
มี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ 
หาญรินทร์  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลั ย
นครพนม เป็นประธานในพิธี 
 
 



รายงานประจ าปี 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 67 ] 

กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดประชุมโครงการ
ส่ง เสริมการเขียนต าราละพิมพ์ผลงานวิจัย : 
กิจกรรมวารสารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ประชุมพะยูงทอง เพ่ือเตรียมความในการตีพิมพ์
ฉบับที่ 1 และเพ่ือให้คณะครุศาสตร์มีวารสารทาง
วิชาการ และผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ฐาน TCI 
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 วันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
คณาจารย์ นิสิต-นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน งานประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 450 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จาก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักวิชาการ และนักวิจัยจาก 15 สถาบัน เข้าร่วม ทั้งนี้ 
ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ 
“ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยกล่าวว่า 
การศึกษาในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูงในด้านเทคโนโลยี ครู-อาจารย์ผู้สอนยุคใหม่ จะต้องมีความพร้อมใน
ด้านการสอน อย่างเช่น ด้านทรัพยากรบุคคล หลักสูตรการสอนที่ตอบโจทย์ในโลกยุคปัจจุบัน อาจจะต้องมีการ
จัดหลักสูตรร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้านดิจิทัล ให้เข้ากับบริบทการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากนี้ตัว
ผู้สอนเองจะต้องมีสมรรถนะและทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านดิจิทัล ด้านการเรียนรู้ ด้านภาษา ด้าน  
สะเต็มศึกษา และด้านศาสตร์พระราชา เพ่ือน ามาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็น
การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในยุค 4.0 
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 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมจัดโครงการเสริมสมรรถนะและทักษะ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ขึ้น ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสาย
สนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละฝ่ายงาน 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 70 ] 

กิจกรรมสนับสนุนทุนการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
รายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ที ่ ชื่อเร่ือง ผู้วิจัย สัญญาทุน 
1 กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการท าวิจัยของนักศึกษาปฏบิัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้ อ.ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง 001/2562 

 ทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม   

2 ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรการประถมศึกษา อ.ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ 002/2562 

 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยันครพนม   

3 การพัฒนารูปแบบ The STUDIES model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ และการจดัการช้ันเรยีน ผศ.ดร.พิจิตรา  ธงพานิช 003/2562 

 ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู   

4 การพัฒนาระบบการออกแบบ การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนวิชาชีพ รู้ทาง ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

อ.สุภาวรรณ  ฤาก าลัง 004/2562 

5 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อ.ดร.วัชร ี แซงบุญเรือง 005/2562 

6 การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสรมิทักษะการเรียนรูด้ิจิทัลตามมาตรฐาน IC3 และการก ากับตนเองของนักศึกษาสาขาวิชา อ.ศรีสุดา  ด้วงโต้ด 006/2562 

 คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม   

7 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปรมิาณสารฟีนอลิก และปรมิาณสารฟลาโนวอยด์ ท้ังหมดในสารสกัดมะหวด อ.ดร.สรุพงศ ์ รัตนะ 007/2562 

8 การพัฒนา Web Application ส าหรับการประเมินทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู อ.ดร.สุวสิาข์ จรสักมลพงศ์ 008/2562 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม   

9 แนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอสีานบา้นท่าเรือ จังหวัดนครพนม อ.ธีรวุฒิ มูลเมืองแสน 009/2562 

10 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนส าหรับวงขับร้องประสานเสยีงระยะสั่น อ.ก าพร ประชุมวรรณ 010/2562 

11 ผลของการจดักิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีต่อทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย อ.นิดาพร  อาจประจญ 011/2562 

12 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณโ์ดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ อ.จุฬาพร  พลรักษ์ 012/2562 

13 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโมบายแอพลิเคชั่นแบบ Active Learning ที่ส่งเสริมการคิดสรา้งสรรคส์ าหรับนักศึกษาปรญิญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

อ.ดร.ปรมะ  แขวงเมือง 013/2562 
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กิจกรรมสนับสนุนทุนการผลิตหนังสือ/ต ารา หรับบุคลากรสายวิชาการ 
รายช่ือผู้ขอรับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ต ารา คณะครุศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 
        หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานวิจยั ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภท 
1 ความเป็นครูมืออาชีพ รศ.ฉวีวรรณ  พลสนะ หนังสือ 
2 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  ผศ.ดร.พิจิตรา  ธงพานิช หนังสือ 
3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อ.ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง ต ารา 
4 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อ.ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ ต ารา 
5 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ อ.ดร.วัชร ี แซงบุญเรือง ต ารา 
6 หลักชีววิทยา 1 (Principle of Biology I) อ.ดร.สุรพงศ์  รัตนะ ต ารา 
7 เทคนิคการสอนสังคมศึกษา อ.ภาวดี  พันธรักษ์ ต ารา 
8 การสอนหลักภาษาและทักษะภาษาไทย อ.สุภาวรรณ  ฤาก าลัง หนังสือ 
9 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย อ.นิดาพร อาจประจญ ต ารา 
10 การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย อ.ลีลาวดี  ชนะมาร ต ารา 
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

รายช่ือคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
ป.เอก ป.โทร 

ป.
เอก 

ผศ. รศ. ป.โท ผศ. รศ. 

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน  
1 รศ.ฉวีวรรณ  พลสนะ รองศาสตราจารย์       √   √ 
2 รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร  รองศาสตราจารย์ √   √       

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน  
1 ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ √ √         
2 ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       √ √   
3 ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ √ √         
4 ผศ.ดร.สุมาลี   ศรีพุทธรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ √ √         
5 ผศ.ดร.สรร   ธงยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ √ √         
6 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ √ √         
7 ผศ.ดร.พิจิตรา  ธงพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ √ √         
8 ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ √ √         
9 ผศ.ดร.ทัศนา    ประสานตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ √ √         
10 ผศ.มลฤด ี ลิ่วเฉลิมวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       √ √   
                  
  สรุป               
  1. คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน              
  2. คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยตราจารย์ จ านวน 10 คน             
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กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 วันที่ 9 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการบริการ
และพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนมได้จัดกิจกรรม One Teacher One Product 
(OTOP) : การใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์  
 

 วั น ที่  2 ตุ ล า ค ม  2 5 6 1  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้
จัดกิจกรรมกิจกรรมปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
ห้องปฏิบั ติการทางวิทยาศาสตร์ในโรง เ รียน  
ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร อ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม 
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 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและนักศึกษา
เวียดนาม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม  
ณ มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม 

 วันที่ 25 -28 มกราคม 2562  สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนมได้จัดโครงการกิจกรรมบูรณาการการวิจัย 
การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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 วันที่ 25 มิถุนายน 2562  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการตามรอย
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
นากระเสริม จังหวัดนครพนม 

 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ณ มหาวิทยาลัย
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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กิจกรรมการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ 
ครุศาสตร์ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ ส านักสงฆ์อรัญวิเวก และวัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์  อาจารย์และนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบ
น้ าฝน ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา และกิจกรรมจิตอาสาบริเวณวัด และร่วมกับชุมชน 

 วันท่ี 8 - 12 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ 
ครุศาสตร์ : กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  โดย
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมการแสดง และร่วมแสดงทั้งสิ้น 5 ชุดการแสดง ได้แก่ ฟ้อนนาคาภิรมย์ ฟ้อนสาว
ลาวบ่าวไทย ฟ้อนภูไท 3 เผ่า ฟ้อนกลองยาว และเต้นกระทบสากเพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกอันล้ าค่าและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน 
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 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และการสนับสนุนการเรียนการสอน
ภายในคณะครุศาสตร์ : กิจกรรมสืบสานต านานพระ
ธาตุพนม ณ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 510 คน  

 วันที่ 5 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ  
ครุศาสตร์ : ปรับปรุงชุดการแสดง โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ รักษาอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายพื้นเมืองเพื่อใช้ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 วันที่  26 พฤศจิกายน 2561 คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และการสนับสนุน
การเรียนการสอนภายในคณะครุศาสตร์ : ลอย
กระทง ณ สระน้ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยนครพนม เพื่ อ ร่ วมสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้ด ารงคงอยู่คู่
สังคมไทย 
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กิจกรรมการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด กิจกรรม 5 ส ขึ้น ณ อาคารจตุรวิทย์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน 
 

 วันที ่9 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการ
ปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งท่ี 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกันตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดประสบการณ์ใหม่ๆ ต่อกัน เพื่อการพัฒนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
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 วันที่ 9-10 เมษายน 2562 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณี 
"ตรุษสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด) และวันที่ 10 
เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ได้จัด โครงการพัฒนาระบบการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ทั้ งภายในและ
ภายนอกคณะ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก 
ดร .ชาญวิทย์  หาญรินทร์  คณบดี คณะครุ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในโครงการ ซึ่งมีพิธี
สรงน้ าพระพุทธมงคลวิสุทธิญาณ และพิธีรดน้ าขอพรจาก 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้อาวุโส ตั้งแต่เวลา 08.30 -
12.00 น. ณ บริเวณ อาคารจตรุวิทย์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันครบรอบ 3 ปี ขึ้น โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการท าบุญ 
ตักบาตร พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป และพิธีเปิดงานครบรอบ 3 ปี คณะครุศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ภาวิช 
ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นวิทยากร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความคาดหวังของชาติ : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนมกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา" และในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรม OPEN House EDU ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะ 
ครุศาสตร์ มีการจัดบูธต่างๆ ของสาขาวิชาที่ท าการเปิดสอนภายในคณะฯ และกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ทั้งนี้เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักคณะครุศาสตร์ มากยิ่งขึ้น 
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 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ แก่ อาจารย์ ดร.วนิดา หงษ์
มณีรัตน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 วันที่ 8-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการจัดการความรู้ 
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (KM วิจัย) และการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์ เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ปรายฟ้า การ์เด้น 
ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายจากท่านวิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ด าเนินโครงการ
ทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ณ ห้อง 211 ช้ัน 1 อาคารพิทยปกรณ์ คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณท์ั้งภายในและภายนอกคณะ : กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครศุาสตร์ ก าหนดด าเนิน
โครงการ ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ 
หาญรินทร์คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เพื่อให้บุคลากรคณะครุศาสตร์มีกิจกรรมนันทนาการที่ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็น
การสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พบปะร่วมสังสรรค์ สานสัมพันธ์อันเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างความรักความสามัคคีภายใน
องค์กร เพื่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรภายนอกคณะครุศาสตร์ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 6 มาตราฐาน ในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.29 รายละเอียดผล
การประเมินแต่ละมาตรฐานปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางสรุปคะแนน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.79 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย / งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5.00 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ / 
วิทยาลัย 

5.00 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 4.51 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 1.46 ต้องปรับปรุงอย่าง

เร่งด่วน 
รวม 4.29 ระดับดี 
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สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ในการประเมิน คะแนน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (จ านวน 6 ตัวบ่งชี้)  
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในคณะ / วิทยาลัย 4.55 
1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะ / วิทยาลัย 4.39 
1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ / วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

5.00 

1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ / วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 5.00 
1.5 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ / วิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน 

5.00 

1.6 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ / วิทยาลัยที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างชัดเจน 

ประเมินปี 62 

รวม 4.79 
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย / งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (จ านวน 3 ตัวบ่งชี้)  
2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ / วิทยาลัย 5.00 
2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย / นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในคณะ / วิทยาลัยที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

5.00 

2.3 จ านวนผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ / วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

5.00 

รวม 5.00 
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ / วิทยาลัย (จ านวน 2 
ตัวบ่งขี้) 

 

3.1 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะ / วิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการกับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

5.00 

3.2 เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะ / วิทยาลัย (ถ้ามี) ไม่รับการประเมิน 

รวม 5.00 
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้)  
4.1 จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีคณะ / วิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการกับมหาวิทยาลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) เพ่ือสืบสาน 
เช่น การศึกษาเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี 

5.00 

รวม 5.00 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จ านวน 16 ตัวบ่งชี้)  
5.1 ด้านคุณภาพหลักสูตร (จ านวน 2 ตัวบ่งชี้)  
5.1.1 จ านวนหลักสูตรของคณะ / วิทยาลัย ที่มีรายวิชาบูรณาการกับพันธกิจงานวิจัย / 
บริการวิชาการ / ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น 

5.00 

ตัวบ่งชี้ในการประเมิน คะแนน 
5.1.2 ร้อยละของหลักสูตรของคณะ / วิทยาลัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 

0 

5.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้)  
พันธกิจด้านการเรียนการ
สอน 

5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะ / วิทยาลัย 

5.00 

5.2.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีของคณะ / วิทยาลัย 

5.00 

5.2.3 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าสังกัดคณะ / วิทยาลัย 

5.00 

พันธกิจด้านการวิจัย 5.2.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัย / งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะ / วิทยาลัย 

5.00 

5.2.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของคณะ / วิทยาลัย 

5.00 

พันธกิจด้านการบริการ
วิชาการ 

5.2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ / 
วิทยาลัย 

5.00 

พันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม                           
พันธกิจด้านกระบวนการ
บริหารจัดการด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

5.2.7 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมของ
คณะ / วิทยาลัย 

5.00 

5.2.8 ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยกลุ่ม ข 

5.00 

5.2.9 ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างคณะ / 
วิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 

4.69 

5.2.10 ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เปิด 

3.31 

การบริหารจัดการบุคลากร
และทรัพยากรการเรียนรู้ 

5.2.11 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะ / วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

5.00 

5.2.12 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะ / วิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.65 

5.2.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

4.00 

5.3 ด้านกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้)  
5.3.1 ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะและหน่วยงานสนับสนุน
ของคณะ / วิทยาลัย 

5 

รวม 3.56 
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน คะแนน 
มาตรฐานที่ 6 ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา (จ านวน 3 ตัวบ่งชี้)  
อัตลักษณ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

6.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ / วิทยาลัย ที่มี
ความสามารถในการสื่อสาร 3 ภาษา 

0 

6.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ / วิทยาลัย ที่มี
ความสารารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างาน 

0 

6.3 จ านวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 
12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) 

4.37 

รวม 1.46 
รวมเฉลี่ย 4.29 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ ประธานกรรมการ 
 1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ รองประธานกรรมการ 
 1.3  อาจารย์ ดร.อธิราชย์   นนัขันตี กรรมการ 
 1.4  อาจารย์ ดร.รชฏ  สวุรรณกูฏ กรรมการ 
 1.5  นางภัคณัท หตะเสน กรรมการและเลขานุการ 
2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ  ประธานกรรมการ 
 2.2   อาจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรือง   กรรมการ 
 2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมุาลี ศรีพุทธรินทร์  กรรมการ 
 2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรร ธงยศ  กรรมการ  
 2.5  อาจารย์วีระศักดิ์ จุลดาลัย    กรรมการ   
 2.6  อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย     กรรมการ  
 2.7  อาจารย์ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์   กรรมการ  
 2.8  อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง    กรรมการ  
 2.9  รองศาสตจราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ  กรรมการ  
 2.10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิจิตรา  ธงพานิช  กรรมการ  
 2.11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทินกร อัตไพบูลย์  กรรมการ  
 2.12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนา ประสานตรี  กรรมการ  
 2.13  รองศาสตจราจารย์ดร.นิราศ  จันทรจิตร   กรรมการ  
 2.14  อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์    กรรมการ  
 2.15  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด   กรรมการ  
 2.16  อาจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์  กรรมการ  
 2.17  อาจารย์สุภาวรรณ ฤๅก าลัง    กรรมการ  
 2.18  อาจารย์ไพเราะ  เสาะสมบูรณ์   กรรมการ  
 2.19  อาจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง   กรรมการ  
 2.20  อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ   กรรมการ  
 2.21  อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม   กรรมการ  
 2.22  อาจารย์อภิรดี แข้โส      กรรมการ  
 2.23  อาจารย์สุวิมล ค าน้อย     กรรมการ  
 2.24  อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ าชุม  กรรมการ  
 2.25  อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ   กรรมการ  
 2.26  อาจารย์สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธิ์  กรรมการ  
 2.27  อาจารย์ศรีสุดา  ด้วงโต้ด    กรรมการ  
 2.28  Mr.Lloyd Eugene Wagner   กรรมการ  
 2.29  อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพชร   กรรมการ  
 2.30  อาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน   กรรมการ  
 2.31  อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์   กรรมการ  
 2.32  อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ   กรรมการ  
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 2.33  อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน   กรรมการ  
 2.34  อาจารย์ธิดาพร  สวยสะอาด   กรรมการ  
 2.35  อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช  กรรมการ  
 2.36  อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชต ิ    กรรมการ  
 2.37  อาจารย์กาญจนาวดี  ประสิทธิสา  กรรมการ  
 2.38  ว่าที่ รต.หญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ์  กรรมการ  
 2.39  อาจารย์ ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ    กรรมการ  
 2.40  อาจารย์ ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   กรรมการ  
 2.41  อาจารย์ภัทรพงศ์  กุลสีดา    กรรมการ  
 2.42  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ    กรรมการ  
 2.43  อาจารย์จุฬาพร  พลรักษ์    กรรมการ  
 2.44  อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว     กรรมการ  
 2.45  อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์  กรรมการ  
 2.46 อาจารย์ก าพร  ประชุมวรรณ   กรรมการ  
 2.47  อาจารย์ธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน   กรรมการ  
 2.48  ผู้ช่วยศาสตจราจารย์มลฤดี  ลิ่วเฉลิมวงศ์  กรรมการ  
 2.49  อาจารย์ ดร.วิจิตรา  โสเพ็ง    กรรมการ  
 2.50  อาจารย์ ฐนพรรณ  ธูปหอม    กรรมการ  
 2.51  อาจารย์ ดร.สุรพงศ์  รัตนะ    กรรมการ  
 2.52 อาจารย์ชมพู่  ลุนศักดิ์     กรรมการ  
 2.53  อาจารย์อัครพล  ไชยโชค    กรรมการ  
 2.54  อาจารย์ลีลาวดี   ชนะมาร    กรรมการ  
 2.55  อาจารย์ระวีวัฒน์  ศรีประดิษฐ์   กรรมการ  
 2.56  อาจารย์สุรีรัตน์  ตลับเงิน    กรรมการ  
 2.57  อาจารย์ปวรี  กาญจนภี  นิลผาย  กรรมการ  
 2.58  อาจารย์เฉลิมพล  อะทาโส    กรรมการ  
 2.59  อาจารย์อัญชนา  เถาว์ชาลี    กรรมการ  
 2.60  อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์    กรรมการ  
 2.61  นางภัคณัท   หตะเสน     กรรมการ  
 2.62  นางสุปภาดา  เซียวสกุล     กรรมการ  
 2.63  นางสาวอรอนงค์   ค าคนชื่อ   กรรมการ  
 2.64  นายนิธิศ   ทองอนงค์     กรรมการ  
 2.65  นางสายชล   วงค์ใหญ่     กรรมการ  
 2.66  นางสาววรปภา   เทศประสิทธิ์   กรรมการ  
 2.67  นางสาวอรอนงค์   มงกุฎ    กรรมการ  
 2.68  นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย   กรรมการ  
 2.69  นางสาวสิริกานต์  แก้วไกรสร   กรรมการ  
 2.70  นายจักรกฤษ  เสนาศรี     กรรมการ  
 2.71  นายนันทวรภัทร  พิมพ์ศักดิ์    กรรมการ  
 2.72  นายอาทิตย์  โสภา      กรรมการ  
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 2.73  นางสาวพิมพ์ธิดา  อารีรักษ์    กรรมการ  
 2.74  นางสาวอิชยา  กองไชย     กรรมการ  
 2.75  นางสุชิรา ศรีสมยา       กรรมการ  
 2.76  นายจีระศักดิ์  โพธิ์สุวรรณ    กรรมการ  
 2.77  นางสาววัชราภรณ์  วังหอม    กรรมการ  
 2.78  นายวรวัฒน์  ไชยนาค     กรรมการ  
 2.79  นางสาวอรพรรณ ประทุมทอง      กรรมการ  
 2.80  นายวินัย  บุญละคร      กรรมการ  
 2.81  นางสาวกฤติกา  ยศอินทร์    กรรมการ  
 2.82  นายนิตินนท์  ฉิมแสง     กรรมการ  
 2.83   นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์    กรรมการ  
 2.84  นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา กรรมการ 
 2.85  นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา กรรมการและเลขานุการ 




