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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร 
 

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการพิจารณาใหแยกออกจากคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2558 
เม่ือวันที ่13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหจัดตั้งคณะครุศาสตรเปนสวนงาน ภายในของมหาวิทยาลัย
นครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เร่ือง จัดตั้งคณะครุศาสตร อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4        
แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555            
โดยประกาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะเปนคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยนครพนม
นับแตน้ันเปนตนมา 
 รายงานประจําป พ.ศ.2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามวิสัยทัศน และพันธกิจ          
และยุทธศาสตรทั้ง 5 ดานของคณะ คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน         
การสอน ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการที่ดี ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวน
รวมตอสังคม ยุทธศาสตรที่ 5 การริเร่ิมสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยรวบรวมขอมูลโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่คณะไดดําเนินการตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรใน
คณะ ซึ่งจะเปนสวนสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการภายในคณะครุศาสตร 
และเปนขอมูลในการทบทวนการดําเนินงาน พรอมทั้งนําขอมูลมาปรับปรุงการทํางานในปตอ ๆ ไป 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําป 2561 ฉบับนี้จะมี
ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจ และขอขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะ ผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาที ่และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีสวนรวมในการ
ผลักดันการดําเนินงานในคณะใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว รวมทั้งขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐ           
และเอกชนที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะดวยดีตลอดมา 
 
 
 

       ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 
       คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
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1.  ประวัติความเปนมาของคณะครุศาสตรโดยยอ 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการพิจารณาใหแยกออกจากคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2558 
เม่ือวันที ่13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหจัดตั้งคณะครุศาสตรเปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัย
นครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เร่ือง จัดตั้งคณะครุศาสตร อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4         
แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555               
โดยประกาศ ลงวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะเปนคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยนครพนม           
นับแตน้ัน 
 

2.  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรคณะครุศาสตร 

 
 2.1  วิสัยทัศน   
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางการศึกษา           
ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 2.2  พันธกิจ 
   1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพตรงตามความตองการของสังคม 
   2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรูทางการศึกษา
รวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม 
   3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและประชาคมอาเซียน 
   4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
   5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 
 2.3  เปาประสงค 
   1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูตื่นรู  คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ                   
และตรงตามความตองการของสังคม 
   2. บุคลากรมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย  สามารถสรางองคความรูทางการศึกษาและ
ถายทอดความรูสูสังคมได 
   3. มีการสงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
และประชาคมอาเซียน 
   4. มีการสงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
   5. มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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 2.4  ประเด็นยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ยุทธศาสตรที ่2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
   ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการทีด่ ี 
   ยุทธศาสตรที ่4 การแสวงหาความรวมมือกบัองคกรทีเ่กีย่วของ และการมีสวนรวมตอสังคม 
  ยุทธศาสตรที่ 5 การริเร่ิมสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ด ี
 
 2.5  คานิยมหลักของคณะครุศาสตร 
  Excellence  : ความเปนเลิศ 
  Dignity   : ความสงางาม 
 Unique   :    ความเปนเอกลักษณ 
 
 2.6  เอกลักษณมหาวิทยาลัยนครพนม 
  มหาวิทยาลัยรับใชสังคม 
  
 2.7  อัตลักษณระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  
  พัฒนาตน ตื่นรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
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3.  โครงสรางการบริหาร คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานบุคลากร 
- งานวเิคราะหนโยบายและแผน 
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
- งานประชาสัมพันธคณะ 
- งานบริหารความเสี่ยง 
- งานสารบรรณ 
- งานความปลอดภัย 
- งานโสตทัศนูปกรณ 
- งานจุลสาร 
 
 

- สาขาวิชาระดับปริญญาโท 
- สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 
- งานกลุมวิชาชีพครู 
- งานทะเบียนและประมวลผล 
- งานหลักสูตรและวิชาการ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานวิจัย 
- งานการจัดการความรู (KM) 
- งานสารสนเทศ 
- งานวารสาร 
 

- งานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมพิเศษ 
- งานชุมชนสัมพันธ 
- งานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  /ทุนการศึกษาของนักศกึษา 
- งานกฬีา 
- งานศิษยเกา 
- งานหอพักนักศึกษา 
- งานกิจกรรมสรางชุมชนทางวิชาชีพ 

- งานบริการวิชาการแกสังคม 

- งานวิเทศสัมพันธ 
- งานกิจกรรมเสริมความเปนครู 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 

คณบดีคณะครุศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

 

รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ 
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4.  ผูบริหารประจําคณะครุศาสตร 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย วารอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
อาจารย ดร.นาฏยาพร  บญุเรือง รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ 

 

5.  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
 

ประธานกรรมการประจําคณะ 
ผูชวยศาสตราจารย วารอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย ดร.วาโร  เพ็งสวัสด์ิ ผูทรงคุณวุฒ ิ
รองศาสตราจารยวิรัตน  พงษศิร ิ ผูทรงคุณวุฒ ิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สุวรรณนอย ผูทรงคุณวุฒ ิ
อาจารยนิวัตน  โรจนาพงษ ผูทรงคุณวุฒ ิ
ผูบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
อาจารย ดร.นาฏยาพร  บญุเรือง รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ 
ประธานสาขาวิชา/หัวหนาสาขาวิชา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพทุธรินทร ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.นิราศ  จันทรจิตร ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
อาจารย ดร.เบญจ  กิติคุณ ประธานสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
อาจารยนิดาพร  อาจประจญ หัวหนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี หัวหนาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
อาจารยกัลยาณ ี มวงไทย หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
อาจารยสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธ์ิ หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย 
อาจารย ดร.อาริยา  สุริยนต หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ตัวแทนคณาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ ตัวแทนคณาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บรุชาติ ตัวแทนคณาจารย 
อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด ตัวแทนคณาจารย 
อาจารยอภิรดี  แขโส ตัวแทนคณาจารย 
กรรมการและเลขานุการ 
นางภัคณัท  หตะเสน รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบด ี
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา ผูชวยเลขานุการ 
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6.  บุคลากรคณะครุศาสตร 
 

ผูบริหารคณะครุศาสตร 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 
คณบดีคณะครุศาสตร 

อาจารย ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง 
รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ 

ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  เลขะวัฒนะ 
รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
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บุคลากรสายวิชาการ 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

 

 
ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร 

ประธานสาขาวิชา 

 

 
อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
ผศ.วาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรี 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
 

 
รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร 

ประธานสาขาวิชา 
 

 

 
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

 

 
อาจารย ดร.สฤษด์ิ  ศรีขาว 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
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สาขาวิชาวจิยัเพ่ือพัฒนาการศกึษา 
 

 
อาจารย ดร.เบญจ  กิติคุณ 

ประธานสาขาวิชา 

 

 
อาจารย ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
ผศ.ดร.สรร  ธงยศ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 
 
 
 

 

 

 
อาจารย ดร.ศุภกร  ศรเพชร 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยปวรี  กาญจนภี 
อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

 
อาจารยนิดาพร  อาจประจญ 

หัวหนาสาขาวิชา 
 

 

 
ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ 
อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

 

 
อาจารยชุมจิรา  ราชิวงศ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

 
อาจารย ดร.จงใจ  เตโช 
อาจารยประจําสาขาวิชา 

 
 
 
 

 

 
วาที่รอยตรีหญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยจุฬาพร  พลรักษ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ตอ) 
 
 

 

 
อาจารยลีลาวดี  ชนะมาร 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 
 

สาขาวิชาวทิยาศาสตร 
 

 
อาจารย ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน 

หัวหนาสาขาวิชา  
 

 

 
อาจารยไพเราะ  เสาะสมบูรณ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยธัญญาวดี  ปนะกาโน 

อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

 
อาจารยธิดาพร  สวยสอาด 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยกาญจนาวดี  ประสิทธิสา 

อาจารยประจําสาขาวิชา 

  

 
อาจารยวีระศักดิ์  จุลดาลัย 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 
 
 
 

 

 
อาจารย ดร.สุรพงศ  รัตนะ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
อาจารยกัลยาณี  มวงไทย 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยมานะชัย  แกวสีดวง 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม 

อาจารยประจําสาขาวิชา 

 
 
 
 

 

 

 
Mr.Lloyd  Eugene Wagner 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยวรรณธิภา  อุนารัตน 

หัวหนาสาขาวิชา 
 

 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
 

 
อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง 

หัวหนาสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.สุวิสาข  จรัสกมลพงศ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ 
อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

 
อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 
 

 
 

 

 
อาจารยศรีสุดา  ดวงโตด 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 
 

 

 
อาจารย ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร (ตอ) 
 

     
   อาจารย ดร.วนิดา  หงษมณีรัตน 

   อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

สาขาวิชาสังคมศกึษา 
 

 
อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี 

หัวหนาสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยภาวด ี พันธรักษ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยสุวิมล  คํานอย 
อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

 
อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยอภิรด ี แขโส 
อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

 

 
ผศ.มลฤดี  ลิ่วเฉลิมวงศ 
อาจารยประจําสาขาวิชา 

สาขาวิชาภาษาไทย 
 

 
อาจารยสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธ์ิ 

หัวหนาสาขาวิชา 
 
 
 

 

 
อาจารยสุภาวรรณ  ฤากําลัง 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.กัญณฐา  พงศพิริยะวนิช 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
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สาขาวิชาภาษาไทย (ตอ) 
 

 
อาจารยพักตรพริ้ง  พลหาญ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยนันทิญา  พันธโชติ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยฐนพรรณ  ธูปหอม 

อาจารยประจําสาขาวิชา 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 

 
อาจารย ดร.อาริยา  สุริยนต 

อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

 
อาจารยภัทรพงศ  กุลสีดา 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารย ดร.วิจิตรา  โสเพ็ง 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยชมพู  ลุนศักดิ์ 
อาจารยประจําสาขาวิชา 

อาจารยประจําสาขาวชิาดนตรีศกึษา 
 

 
ผศ.ดร.ทินกร  อัตไพบูลย 

อาจารยประจําสาขาวิชา 

 
 

 

 
อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 
 

 

 
Mr.Peters Joseph Eustace Earl 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
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อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีศกึษา (ตอ) 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
อาจารยกําพร  ประชุมวรรณ 

อาจารยประจําสาขาวิชา 
 

 

 
อาจารยธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน 

อาจารยประจําสาขาวิชา 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
นางภัคณัท  หตะเสน 

รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี 

 

 
นางสาวอรอนงค  มงกุฎ 

หัวหนางานการเงิน 

 

 
นายอาทิตย  โสภา 

นักวชิาการบัญชี 
 

 

 
นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร 

เจาหนาท่ีงานพัสดุ 
 

 

 
นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ์ 

เจาหนาท่ีงานวิจัย และหองสืบคนสารสนเทศ 

 

 
นางสายชล  วงคใหญ 

ผูชวยนายทะเบียน 

 

 
นางสาวอรอนงค  คําคนซื่อ 
เจาหนาท่ีงานบริการวิชาการ 

 

 

 
นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย 

เจาหนาท่ีงานกิจการนักศึกษา 

 

 
 

 

 
นายราชันย  เสือคําจันทร 

หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 
 

 
นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

 

 
นายนิธิศ  ทองอนงค 

เจาหนาท่ีงานโสตทัศนูปกรณ 
 

 

 
นางสุปภาดา  เซียวสกุล 
เจาหนาท่ีงานกิจการนักศึกษา 

 
 

 
นางสาวอิชยา  กองไชย 

เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 
นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ 

เจาหนาท่ีงานวิเคราะหนโยบายและแผน/ 
งานบริหารความเส่ียง 

 

 

 
นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ์ 
เจาหนาท่ีงานกิจการนักศึกษา 

และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 
นางกวินทิตา  สําราญ 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 
นางสาวเมธาวี  อัมวัน 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 
นางสาวปยะพร  ศรีนาค 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 

 

 
นางสาววัชราภรณ  วังหอม 
เจาหนาท่ีงานการเงินและบัญชี 

 

 
นางสาวสุชิรา  ศรีสมยา 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 
 

 
นายวรวัฒน  ไชยนาค 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 
นางสาวศศิกาญจน  ธาตุดี 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 
นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 
นายจักรกฤษ  เสนาศรี 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 
นายจงกล  อินพา 
พนักงานขับรถยนต 

 

 

 
นายไพวรรณ  จันทะสิน 

พนักงานขับรถยนต 

 

 
นายอัครพล  เก้ือหนองขุน 

พนักงานขับรถยนต 
 

 

 
นายหนูพัด  ชอประพันธ 

เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี/ซอมบํารุง 

 

 
นายฉันท  ดวงศร 

เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี 

 

 
นางแหวน  อินพา 

เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี 
 

 

 
นางวารีย  หาญมูล 
เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี 

 
 
 

 
 

 

 
นางสุดใจ  พุมแกว 

เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี 
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บุคลากรสายสนับสนุน (ตอ) 
 

 
นางปล้ืมจิต  ดวงศร 
เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี 

 

 
นายวาทิศ  ไตรยะถา 

เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 
 

 

 
นายอมร  ชีวะประสิทธิ์ 
เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

 

 
นายเสถียร  โกศล 

ยามรักษาการณ 
 

 

 
นายแสวง  มิ่งสินธ 

ยามรักษาการณ 
 

 

 
นายอภิชาต ิ ทานบุญ 

ยามรักษาการณ 
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7.  สารสนเทศดานงบประมาณ 
 
 

ผลผลิต แผนดิน รายได รวม รอยละ 

ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู - 357,000 357,000 0.93 

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1,067,200 32,228,019 33,295,219 87.12 
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

3,882,800 - 3,882,800 10.16 

ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 70,000 110,000 180,000 0.47 

ผลงานการใหบริการวิชาการ 142,100 360,000 502,100 1.31 

รวมงบประมาณ 5,162,100 33,055,019 38,217,119 100.00 
 
 

แผนภาพเปรียบเทยีบงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

14%

86%

แผนดิน

รายได
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8.  สารสนเทศดานบุคลากร 

 
สายงาน/ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) 

1. สายวชิาการ 62 
1.1 ขาราชการ (เงินแผนดิน) 9 
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน) 39 
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) 6 
1.4 พนักงานตามสญัญา (เงินรายได) 8 
2. สายสนับสนุน 39 
2.1 พนักงานมหาวิทยาลยั (เงินแผนดิน) 3 
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) 5 
2.3 พนักงานราชการ (เงินแผนดนิ) 7 
2.4 พนักงานตามสญัญา (เงินรายได) 24 

รวมทั้งสิ้น 101 
 

 บุคลากรจําแนกตามวฒุกิารศึกษา 
  1. สายวชิาการ 

ประเภทบุคลากร 
ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. 

1. ขาราชการ - - - - - - 4 - - 2 3 - 9 

2. พนักงานมหาวิทยาลยั        22 1 1 15 5 1 45 

3. พนักงานตามสญัญา - - - - - - 3 1 - 4 - - 8 

รวมทั้งส้ิน - - - - - - 29 2 1 21 8 1 62 
 
  2. สายสนับสนุน 

ประเภทบุคลากร ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
1. พนักงานมหาวิทยาลยั - 3 5 8 
2. พนักงานราชการ  - 3 4 7 
3. พนักงานตามสญัญา 14 9 1 24 

รวมทั้งส้ิน 14 15 10 39 
ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 
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9.  สารสนเทศดานหลักสูตร 

 หลกัสูตรและสาขาวิชาทีเ่ปดสอน 
  คณะครุศาสตร ดําเนินการจัดการศึกษาเพือ่ผลติบัณฑติตามหลักสตูรตาง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑติศึกษา รวมจํานวน 9 หลักสูตร ในปการศึกษา 2560 ดงัน้ี 
 

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญาโท 

 
-  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
 

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
3. สาขาวิชาวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ปริญญาตร ี
 
 

- ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
  
 
 
 

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

 

10.  สารสนเทศดานนักศกึษา  

 
ตารางแสดงจํานวนนกัศกึษาประจําปการศกึษา 2560 

หลักสูตร/สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)    
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 54 - 54 
2. สาขาวิชาหลกัสตูรและนวัตกรรมการเรียนรู 14 - 14 
3. สาขาวชิาวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 18 - 18 
หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)    
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - 431 431 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร  - 398 398 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  - 392 392 
4. สาขาวิชาสังคมศึกษา   - 386 386 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร   - 352 352 
6. สาขาวิชาภาษาไทย   - 268 268 

รวมทั้งส้ิน 86 2,227 2,313 
ขอมูลจากงานทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 6 มกราคม 2561 
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11.  สารสนเทศดานอาคารสถานที ่

 
ตารางแสดงขอมูลอาคาร สถานที ่และสาธารณูปโภค 

ประเภทหอง จํานวน หนวยนับ 
1. อาคารเรียน 3 หลงั 
2. อาคารปฏบิตัิการ/หองปฏิบตัิการทดลอง 9 หอง 
3. หองประชุม 2 หอง 
4. โรงยิมเนเซยีม 1 หลงั 

 
ตารางแสดงหองเรียน และหองปฏิบัติการ 
 

ลําดับที ่ ประเภทหองเรียน จํานวน 
1  หองเรียนขนาด 60 ที่น่ัง หรือนอยกวา 6 หอง 
2 หองเรียนขนาด 90 ที่น่ัง หรือนอยกวา 5 หอง 
3 หองเรียนขนาด 150 ที่นั่ง หรือนอยกวา 18 หอง 
4 หองเรียนขนาด 190 ที่นั่ง หรือนอยกวา - 
5 หองเรียนขนาด 500 ที่นั่ง หรือนอยกวา - 
6 หองปฏบิตัิการทางคอมพิวเตอร 4 หอง 
7 หองปฏบิตัิการทางภาษา 2 หอง 
8 หองปฏบิตัิการทางภูมิศาสตร 1 หอง 
9 หองปฏบิตัิการทางเกษตรกรรม - 
10 หองปฏบิตัิการทางวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
11 หองปฏบิตัิการพยาบาล - 
12 หองปฏบิตัิการทางวิทยาศาสตร 2 หอง 
13 หองกิจกรรมเสริมหลักสตูร 3 หอง 
14 หองปฏบิตัิการเคร่ืองชวยฝกบินจําลอง - 
15 หองปฏบิตัิการสบืคนขอมูล 1 หอง 
16 หองปฏบิตัิการพิมพดดี - 
17 หองปฏบิตัิการเคร่ืองใชสํานักงาน 2 หอง 
18 สถานที่ฝกปฏิบตัิดานวิชาชีพตาง ๆ 1 หอง 

หมายเหตุ : ขอมูลจากงานอาคารสถานที ่ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2561 
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ตารางแสดงทรัพยากรสารสนเทศ และเครือ่งคอมพิวเตอรทีจ่ัดใหบริการ 
 

ประเภทหอง จํานวน หนวยนับ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
   1. หนังสือ / ตํารา 
   2. หนังสืออเิล็กทรอนิกส / E-BOOK 
   3. วารสารที่หนวยงานบริจาค 
   4. สื่ออ่ืน ๆ ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทศัน 
   5. รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ 

 
- 
- 
3 

200 
800 

 
เลม 
เร่ือง 
เร่ือง 

รายการ 
เร่ือง 

เครื่องคอมพิวเตอร 
   1. คอมพิวเตอรเพ่ือการสบืคนขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 
   2. คอมพิวเตอรเพ่ือการสบืคนสารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเนต็ 

 
2 
2 

 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

หมายเหตุ : ขอมูลจากเจาหนาที่หองสบืคนสารสนเทศ ณ วนัที ่3 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 22 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที ่2 
 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 การดําเนินงานของคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561                   
ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการภายใตยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามที่คณะกําหนดไว จึงไดมีการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบไปดวยงบประมาณแผนดิน           
และงบประมาณเงินรายได ตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 38,217,119 บาท รายละเอียดดังตาราง 
 

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตรคณะ 
จํานวน
โครงการ 

รวมงบทั้งหมด 

1 รายจายตามประเด็นยุทธศาสตร 13 6,786,620.00 

 
ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3,297,360.00 

 
ยุทธศาสตรที ่2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 3 2,113,720.00 

 
ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการทีด่ ี

1 97,400.00 

 
ยุทธศาสตรที ่4 การแสวงหาความรวมมือกบัองคกรที่
เกีย่วของ และการมีสวนรวมตอสังคม 

4 737,900.00 

 
ยุทธศาสตรที ่5 การริเร่ิมสรางสรรควัฒนธรรมองคกรทีด่ ี 2 540,240.00 

2 รายจายประจํา - 31,430,499.00 

รวม 13 38,217,119.00 

 
แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณการจัดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรคณะ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา        
และจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถตามาตรฐาน
วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ จากการมีสวนรวมของทุกสาขาวิชา                 
และหนวยงานทุกสวนของคณะ มีโครงการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการหลัก รายละเอียดดังตาราง 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ  
1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี สาขาวิชา/ฝายวิชาการ 

1.2 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชา/ฝายบัณฑิตศึกษา 

1.3 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู(ป.บัณฑิต) ดร.ศุภกร ศรเพชร 

1.4 กิจกรรมวิพากษรายงานการประเมินตนเอง ฝายประกันฯ 

1.5 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ฝายประกันฯ 

1.6 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ฝายประกันฯ 

1.7 กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหมคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 ฝายงานทะเบียนฯ 

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ และการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะครุศาสตร 

  

2.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธพี่นอง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2.2 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตตอบัณฑิตใหม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2.3 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2.4 กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2.5 กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมผานนิทานหุนในโรงเรียนระดับปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2.7 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2.8 กิจกรรมสัมพันธพี่นองสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2.9 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2.10 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2.11 กิจกรรมเตรียมความพรอมนองใหมสูสาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

2.12 กิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ช้ันปที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

2.13 กิจกรรมศึกษานอกหองเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

2.14 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในการพัฒนานักศึกษาครูคอมพิวเตอร 
ในศตวรรษที่ 21 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

2.15 กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

2.16 กิจกรรม Com care ครั้งที ่7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

2.17 กิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2.18 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2.19 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2.20 กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพโรงเรียน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2.21 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองเอกไทย ประจําปการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย 

2.22 กิจกรรมตามรอยวรรณคดีสูมิติการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาไทย 

2.23 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย 
2.24 กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2561 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

2.25 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นอง แสดงมุทิตาจิตตอบัณฑิตใหม สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
2.26 กิจกรรมการศึกษานอกหองเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

2.27 กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
2.28 กิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

ในศตวรรษที ่21 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

2.29 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

2.30 กิจกรรมนิเทศติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

สาขาวิชาหลักสูตรและ
นวัตกรรมฯ 

2.31 กิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยใหกับนักศึกษา 
ปรญิญาโท รุนที่ 9 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2.32 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา 

2.33 กิจกรรมสงเสริมรักษาความเปนไทย ฝายกิจการนักศึกษา 

2.34 กิจกรรมไหวครู ฝายกิจการนักศึกษา 

2.35 กิจกรรมกีฬานักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา 

2.36 กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม ฝายกิจการนักศึกษา 

2.37 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ฝายกิจการนักศึกษา 

2.38 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ฝายกิจการนักศึกษา 

2.39 กิจกรรมซอมพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับบณัฑิตและมหาบัณฑิต 
คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2559 

ฝายงานทะเบียน 

2.40 กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ฝายงานทํานุฯ 

2.41 กิจกรรมวันเขาพรรษา ฝายงานทํานุฯ 

2.42 กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2560 ฝายงานทํานุฯ 
2.43 กิจกรรมสืบสานตํานานพระธาตุพนม ฝายงานทํานุฯ 

2.44 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป ฝายงานทํานุฯ 

2.45 กิจกรรมอนุรักษผาพื้นเมืองจังหวัดนครพนม สาขาวิชาภาษาไทย 

2.46 กิจกรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอีสานผานส่ือพนบานหมอลํา ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย 

2.47 กิจกรรมบริหารสัมพันธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2.48 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2.49 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2.50 กิจกรรมสอนเสริมวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ/การศึกษาปฐมวัย 

2.51 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2561 
 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

3 โครงการสงเสริมความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

  

3.1 กิจกรรมสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเปนครู ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.2 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.3 กิจกรรมอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะ ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจัย ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.6 กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครู/เตรียมความพรอมสูอาชีพ  ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.7 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในช้ันเรียน ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.8 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในสถานศึกษา ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.9 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับคร ู ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.10 กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ ข้ันความรูเบื้องตน ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.11 กิจกรรมพบครูตนแบบ และพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.12 กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.13 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.14 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.15 กิจกรรมพบผูบริหาร และครูพี่เลี้ยง ฝายงานศูนยฝกฯ 
3.16 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 57)  

และปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 (สังเกตการสอน) (รหัส 58) 
ฝายงานศูนยฝกฯ 

3.17 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฝายงานศูนยฝกฯ 

 

กิจกรรมการพัฒนาดานการเรียนการสอนในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
 

        

 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2561 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร : 
อบรมการสรางสื่อการเรียนรู ในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน AR          
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในพิธี ใน
การจัดอบรมครั้งนี้ และไดรับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช 
เปนวิทยากรในการให ความรู แกนักศึกษาและผูที่ สนใจ           
ในเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การสร างสื่อการเรียนรู ในรูปแบบ
แอพพลิเคชั่น AR 



รายงานประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 27 ] 

 

 

 

 
 

 วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 นักศึกษาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
นครพนม ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม สนามกีฬาโรงเรียน         
ปยะมหาราชาลัย มีการแขงขันกีฬาหลากหลายประเภท และมี
การประกวดขบวนนักกีฬา เชียรลีดเดอรและอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ซึ่งคณะครุศาสตร ไดรับรางวัลขบวนชนะเลิศ และชนะเลิศเชียร
หลีดเดอร เปนเจาเหรียญทองในครั้งนี้ดวย 8 เหรียญทอง 10 
เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง ควาเหรียญมาไดรวมทั้งหมด 
24 เหรียญ 
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 เม่ือ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สโมสรนักศึกษาคณะ            

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเปนเจาภาพจัดโครงการคาย
ครุศาสตรอีสานเหนืออาสาพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียน
บานโพนแพง ตําบลโพนแพง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เขารวมโครงการ
ดังกลาว และไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก 
ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มาเปนประธาน
ใน พิ ธี  พ ร อ มทั้ ง ค ณ ะ ผู บ ริ หา ร  คณ าจ าร ย  นั ก ศึ ก ษ า                
จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ เขารวมกิจกรรม 

 

     
 

 วันที่ 31 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 2561                
คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2561 ณ หองจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยมีผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย 
หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานเปดโครงการ 
พรอมทั้งคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เขา
รวมโครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจ
ถึงบริบทของการเปล่ียนแปลงจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เปนอุดมศึกษา และตระหนักถึงเปาหมายของตนเองในการเปน
พอพิมพ แมพิมพของชาติตอไป 
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 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                 
ณ หองประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ซ่ึงการประเมินหลักสูตรมีความสําคัญ
อยางมากในกระบวนการจัดการศึกษา เปนเคร่ืองมือที่จําเปนสําหรับการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยมีผูบริหาร อาจารย 
เจาหนาที่ และผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ นักศึกษา ผูใชบัณฑิต เขารวมใหขอมูลการดําเนินงานในคณะแกคณะกรรมการที่มา
ประเมิน โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งหลักสูตรไดมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 
 

 
 วันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา              

ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย   
ดร.คํารณ สิระธนกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในพิธี และกลาวรายงานโดย
ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในโครงการ
ดังกลาวมีกิจกรรม คือ (1) การแนะนําแนวทางการสอบบรรจุผูชวยครูใหประสบความสําเร็จ โดย ศิษยเกา (2) การรับฟง
บรรยาย พิเศษ หัวเร่ือง “อาชีพทางเลือกในยุค 4.0” จากทานอาจารยสมคิด ลวางกูร  และ (3) พีธีบายศรีสูขวัญใหแก
นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา 
 



รายงานประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 30 ] 

        

 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สโมสรนักศึกษา และฝายกิจการ
นักศึกษา คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ณ โรงยิม 
คณะครุศาสตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา           
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและการสนับสนุนการเรียนการ
สอนภายในคณะฯ และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 โดยมีผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย 
หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มาเปนประธานในพิธีและเปดกรวย 
ดอกไมธูปเทียนแพถวายราชสดุดี พรอมทั้งคณะผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

 
 
 

        
 

 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2561 คณะครุศาสตร ไดจัด
กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร “การสรางส่ือการเรียนรูใน
รูปแบบแอพพลิเคช่ัน” ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 221 
อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร โดยมีผูชวยศาสตราจารย          
วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร  
มาเปนประธานในกิจกรรมฯ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวไดจัดข้ึนเพื่อให
นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการสรางส่ือการเรียนรูในยุคปจจุบัน 
ที่เทคโนโลยีไดกาวหนาอยางรวดเร็ว และสามารถนําองคความรู
ที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวันได ในยุคไทยแลนด 4.0 
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 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรม          
สืบสานตํานานพระธาตุพนม ประจําปการศึกษา 2560            
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จั งหวัดนครพนม โดยมี         
คณะผูบ ริ หาร  คณาจารย  เ จ าหนาที่  ส โมสร นักศึ กษ า          
คณะครุศาสตร และนักศึกษาชั้นปที่  1 เขารวมกิจกรรม        
ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดจัดขึ้นเปนรุนที่ 4 มีกิจกรรมพานองใหม
ไหวพระของพรจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เปนการชวยสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับนองใหมที่เขามาสูรั้วมหาวิทยาลัย ไดเปนอยางดี  
 
 

 

      

 วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร  ไดจัด
โครงการสงเสริมความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู : 
กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครูและเตรียมความพรอม ณ 
หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย วา
ที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในโครงการฯ มีนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 5 เขารวมโครงการ ซ่ึงมีวิทยากรไดแก  
(1) นายวัชรพล วิทยากร ผู อํานวยการโรงเรียนรมเกลา            
(2) นายสุรเนตร เนตรมุข ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐ             
(3) นายธรนินท พิชิตมาร ครูชํานาญการโรงเรียนจินดาสินธวานนท (4) นางสาวสุวิมล โคกคาน ครูชํานาญการโรงเรียน           
สายปญญาสมาคม หัวขอในการบรรยายในครั้งนี้ คือ กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู และเตรียมความรูสูครูผูชวย         
ซึ่งไดรับความสนใจจากนักศึกษาเปนอยางมาก 
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 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สโมสรนักศึกษา และฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร จัดกิจกรรมไหวครู ประจําป
การศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงยิม คณะครุศาสตร โดยมีผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดี          
คณะครุศาสตร มาเปนเปนประธานในพิธี พรอมทั้งคณะผูบ ริหาร คณาจารย และบุคลากร ของคณะครุศาสตร เขารวม           
ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษความเปนไทย แสดงออกถึงความเคารพของศิษยที่มีตอครูซึ่ง เปนผูประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรูตาง ๆ และเปนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยในการทําพานไหวครู 
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 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดอบรม         
เชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่ออยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21” ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ใหแกนักศึกษาเพื่อนําไปปรับใชในการฝกสอนใหมีประสิทธิภาพ เนนวัสดุที่หาไดงาย
และนํามาประยุกตใชใหทันสมัยกับสังคมในปจจุบัน นับเปนกาวสําคัญของการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม ใหมีประความรูความสามารถในดานการผลิตส่ืออยางสรางสรรคตอไป 

 
   

 

 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาสังคมศึกษา  
ไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
(1) เปนการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาให
มีความพรอมสําหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (2) 
เปนการเสริมสรางความพรอมในการพัฒนานักศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน (3) เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพในอนาคต โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นปที่ 1 และ 2 เขารวมโครงการ 
 

 
 
 

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการสงเสริม
ความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ขึ้น ณ หองประชุม
พนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก 
ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม มาเปนประธานในพิธี ซ่ึงมีอาจารยนิเทศ และนักศึกษา
เขารวมกวา 500 คน 
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 วันที่  8 พฤศจิกายน 2560 คณะค รุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินงานโครงการสงเสริมความเปน
ครูและฝกประสบการณ วิชาชีพครู  :  กิจกรรมอบรมการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ไดรับเกียรติจาก               
อาจารย ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ มาเปนประธานในพิ ธี               
ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม การจัดกิจกรรมดังกลาว มีวัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และทักษะการเรียนรู 

เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับแนวทางเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 

 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ไดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของทุก
สาขาวิชา ณ หองประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเตรียมตัวออกฝกสอน 
โดยมีประธานในพิธี คือ ผศ.วาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย หาญรินทร 
คณบดีคณะครุศาสตร ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีดังกลาว 
ซึ่งการจัดโครงการในคร้ังนี้ถือวาเปนแนวทางปฏิบัติของการ
ออกฝกประสบการณวิชาชีพครู  วาควร ยึด ถือความเปน
เอกลักษณของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมเปนที่ต้ัง 
สมกับคําวา “แมพิมพ พอพิมพ” 
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 วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาสังคมศึกษา ไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาชั้นปที่ 1       
ณ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรตาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมดังกลาวทําให
นักศึกษาไดรับความรู เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของไทยผานการศึกษาสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร ไดรับประสบการณตรงในศึกษาขอมูลภาคสนาม อันเปนกระบวนการสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตรไทยและ
เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในดานของการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางคณาจารยกับนักศึกษา อันเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 

 วันที่ 10 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดจัดกิจกรรมบริหารสัมพันธ โดยมีผูบริหารคณะ อาจารย
ประจําสาขาวิชา ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเขารวมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) แสดงมุทิตาจิตแกคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (2) เปนกิจกรรมตอนรับนองใหมและแสดงความ
ยินดีกับมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (3) มอบรางวัลศิษยเกาดีเดนของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (4) มอบ
เกียรติคุณบัตรแกผูสนับสนุนกิจกรรมของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ (5) นักศึกษาไดฝกการบริหารโครงการ โดยมีการ
แบงหนาที่และกําหนดบทบาทการทํางาน 
 

 

 วันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
ไดจัดกิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและพัฒนา
การศึกษา ข้ึนเพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาไดเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และเพื่อเสริมสราง
ประสบการณตรงแกคณาจารยและนักศึกษาในการศึกษาดูงาน         
ในประชาคมอาเซียน (พมา) 
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 วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร       
ไดจัด กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย บานพะเนิน ตําบล
แหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเก่ียวกับ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตรในดานตางๆ จากแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน และเสริมสรางความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและการ
ทํางานเปนกลุมใหกับนักศึกษา  
 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดจัดกิจกรรมทัศน-
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหวางวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ 
2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมณีรัตนและศูนยสาธิตการบริบาล
และพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร 
เพื่อใหนักศึกษาช้ันปที่  4 ไดมีโอกาสเรียนรู เกี่ยวกับ
นวัตกรรมเด็กปฐมวัยและการจัดสภาพแวดลอมที่เ อ้ือตอ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย มีความรูความเขาใจและเทคนิค
วิธีการ ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมเด็กปฐมวัย และ
ไดประสบการณตรงจากการไปดูงานและสามารถนําความรู
ที่ไดมาปรับใชในการประกอบอาชีพครูไดในอนาคต   

 

 
 สาขาวิชาภาษาไทย ไดจัดอนุรักษผาพื้นเมืองจังหวัด

นครพนม ในวันที่  18 เมษายน 2561 เพื่อใหอาจารยและ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยไดรับความรูเ ร่ืองประวัติของผา
พื้นเมือง จังหวัดนครพนม และมีความภาคภูมิใจ ตระหนักใน
คุณคาของผาพื้นเมืองจังหวัดนครพนม อีกทั้งยังมีความพรอมใน
การรวมกันสงเสริมการอนุรักษสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทยและสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกใน
สาขาวิชาภาษาไทยดวย 
 
 

 
 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูในการพัฒนานักศึกษาครูคอมพิวเตอร ในศตวรรษที่ 21           
เพื่อพัฒนาความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู
สําหรับนักศึกษาครูคอมพิวเตอร สําหรับการนําไปใชในศตวรรษ
ที่ 21 ระหวางวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีและโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี 
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 วันที่ 29-31 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร         
ไดจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรในศตวรรษที่  21 ณ อุทยานแหงชาติภูลังกา  
ตําบลไผลอม อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม เพื่อใหนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีความรูความเขาใจ ในการศึกษา
ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ในรายวิชานิเวศวิทยา
และสิ่งแวดลอม และสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหเรียนรูนอก
สถานที่ผานการปฏิบัติจริง 
 
 
 

 

     
 

 เม่ือวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ที่ผานมาคณะครุศาสตร 
ไดจัดพิ ธีการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2559 ใหแกวาที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร            
ทําความเขาใจและการฝกปฏิบัติใหเกิดความถูกตอง แกบัณฑิต
และมหาบัณฑิต ที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 โดยมี
พิธีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2559 
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ วิทยาลัยการ
ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 วันที่  2 พฤศจิกายน 2560 คณะค รุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนมไดเขารวมโครงการสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนมเปนผูดําเนินงานในคร้ังนี้ และไดรับ
เกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร .สังคม ภูมิพันธุ  รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานใน
พิธี พรอมทั้งคณะผูบริหารจะคณะฯ และวิทยาลัยตางๆ 
บุคลากร นักศึกษา เขารวมกิจกรรมอยางมากมาย ทั้งนี้เพื่อ
สงเสริมสืบสานอนุรักษทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยสืบไป 

 
 

 

 วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ 2561 ณ พระราชวังสนาม
จันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม งานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษาคณะครุศาสตร รวมกับกอง
พัฒนานักศึ กษา  และคณะ/ วิทยาลัยฯ  ต า ง ๆ  ในสังกัด
มหา วิท ย าลัย นคร พ นม ไ ด เ ข า ร วมแ สด ง เ นื่ อ ง ในง าน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท กึ่ง
ศตวรรษ สนามจันทรศิลปากร” ณ พระราชวังสนามจันทร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม นั้น มหาวิทยาลัย
นครพนมไดสงชุดการแสดงเขารวมในงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท กึ่งศตวรรษ สนาม

จันทรศิลปากร” จํานวน 2 ชุดการแสดง คือ การแสดงชุดฟอนศรีโคตรบูรณและการแสดงชุดนาคาภิรมย ซ่ึงการแสดงทั้ง 2 ชุด
นั้นถือเปนการแสดงออกถึงเอกลักษณของกลุมชาติพันธุของชาวจังหวัดนครพนมและเปนการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชน
ทั่วไปที่เขามารวมงานในครั้งนี้ 
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ยุทธศาสตรที ่2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการ 
ประกอบไปดวย การสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาตนเองตามสายงาน เพื่อ
นํามาใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนางานวิจัย ตํารา 
เอกสารทางวิชาการ และการเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ มีกิจกรรม/
โครงการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ เพื่อความกาวหนาสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
คณะครุศาสตร 

  

1.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 

ฝายงานวิจัยฯ 

1.2 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา ฝายงานวิจัยฯ 

1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ฝายงานบุคลากร 

1.4 กิจกรรมสนับสนุนการทําวิจัยและการผลิตหนังสือ/ตํารา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูดานการเรียนการสอน การวิจัย 
และการปฏิบัติงานภายในคณะครุศาสตร 

  

2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ฝายงานวิจัยฯ 

2.2 กิจกรรมการจัดการองคความรู (KM) คณะครุศาสตร ฝายงานประกันฯ 

3 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงาน สําหรับบุคลากร 
คณะครุศาสตร 

  

3.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3.2 กิจกรรมพัฒนาการเขียน มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 มคอ. 7 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

3.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่อาจารยสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย 

3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
3.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

3.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ฝายงานบุคลากร 

3.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ฝายงานบุคลากร 

3.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ฝายงานศูนยฝกฯ 

3.9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ปงบประมาณ 2561 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 40 ] 

ตารางสรุปผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ประจําปการศึกษา 2560 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวนยืนยัน 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

46 

บทความสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

15 

ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 15 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 3 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

8 

 หมายเหตุ : ขอมูลจากงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศกึษา 2560 
 

กิจกรรมสรางความเขมแข็งทางวิชาการในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
 

 

 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตรได จัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร (เตรียมผลงานอยางไร 
ถึงจะไดตําแหนงทางวิชาการ) ณ หองประชุมพะยูงทอง เพื่อ
เปนการกระตุนและสรางความเขาใจในการขอตําแหนงทาง
วิชาการและสนับสนุนใหบุคลากรที่มี คุณสมบัติในการทํา
ตําแหนงวิชาการไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิในการทํา
ผลงานทางวิชาการ  โดย มี รศ.ดร .ประสาท เ นืองเฉลิม 
ผูเชี่ยวชาญในการทําผลงานทางวิชาการ มาเปนผูใหความรูแก
อาจารยในคณะ 

 



รายงานประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 41 ] 

 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
    ระหวางวันที่  25 -28 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตรไดจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ณ โรงแรมฟอรราฮิลลรีสอรท 
จังหวัดเลย เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาเทคนิค
กา ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active Learning                      
ในระดับอุดมศึกษา และไดรวมกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ
อัน ดีระหวางกัน โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตร กุล         
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิทยากร 
 

 
 

    
 
 

    ระหวางวันที่  30-31 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร
ไดจัดกิจกรรมการจัดการความรู เพื่อแลกเปลี่ยนดานการเรียน
การสอน และการทําผลงานทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย
ดร.ชุติมา  สัจจานันท มาเปนวิทยากรใหความรูในการทําตํารา 
และการทําผลงานทางวิชาการ แกอาจารยภายในคณะ 
 
 
 

 
 



รายงานประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 42 ] 

 วันที่ 20-21 มกราคม 2561 ไดมีการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ โรงแรมเนวาดา 
คอนเวนชั่น โฮเทล อุบลราชธานี มัวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยได
แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและการเรียนรูใหมจากการเขารวม
กิจกรรมและไดรับประสบการณในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการตีพิมพผลงานของตนเองตอไป 
และเพื่อการพัฒนาดานวิชาการและการสรางเครือขายทางการบริหาร
การศึกษา 
 
 

 
 
 

 เมื่อ วันที่  19-20 กรกฎาคม 2561 อาจารยสาขาวิชา
คอมพิวเตอร ไดเขารวมงานประชุมวิชาการดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกลาว
เปนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร ใหแกอาจารยไดเปนอยางดี 
 
 
 
 

 

 เมื่อวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ทางการบริหารหลักสูตรอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร ณ โรงแรม
สุนียแกรนด อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
 
 
 
 

 

 สาขาวิชาภาษาไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ   
บูรณาการดานการเรียนการสอนภาษาไทยจึงไดจัดกิจกรรมเพื่อ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อนํามาบูรณาการรวมกับวิชาการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย และวิชาการวิจัยเพื่อการเรียน         
การสอน โดยเดินทางไปที่โรงเรียนจิตรลดา, ศูนยขอมูลการวิจัย 
Digital สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย แ ห ง ช า ติ ,                     
หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง การจัด
โครงการในครั้งน้ีเปนการสงเสริมศักยภาพของอาจารยสาขาวิชา
ภาษาไทย และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 
 



รายงานประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 43 ] 

 

 

 

 
 

 วันที่ 2-5 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร ไดจัด
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงานสําหรับ
บุคลากรคณะครุศาสตร : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
คณะครุศาสตร ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีสอรทแอนด
กอลฟ จังหวัดชุมพร โดยมีผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ 
รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร  เปน
ประธานในโครงการ ซึ่งมีวิทยากร คือรองศาสตราจารยฉวีวรรณ 
พลสนะ และรองศาสตราจารยวิรัตน พงษศิริ พรอมทั้งบุคลากร
สายสนับสนุนเขารวมทั้งหมด 37 คน 

 
 
 



รายงานประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 44 ] 

ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและส่ิงแวดลอมเพ่ือการจัดการที่ดี 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการที่ดี เพ่ือชวยใหคณะมีขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน มีกิจกรรม/โครงการ    
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพ่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

  

1.1 กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.2 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 

1.3 กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.4 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

1.5 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

1.6 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนภายในคณะครุศาสตร ฝายงานอาคารฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   [ 45 ] 

ยุทธศาสตรที ่4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกีย่วของ และการมสีวนรวมตอสังคม 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ ในพื้นทีใ่กลเคียง 
และในระดับอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมความรวมมือและการสรางเครือขายทางวิชาการกับองคกร
และหนวยงานทางการศึกษา 

  

1.1 กิจกรรมเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูคอมพิวเตอรสัมพันธ และศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

1.2 กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ คร้ังที่ 22 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.3 กิจกรรมครุศาสตรสัมพันธอีสานเหนืออาสาพัฒนาทองถิ่น ฝายงานกิจการนักศึกษา 

2 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  

  

2.1 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู สาขาวิชาหลักสูตรแลนวัตกรรมฯ 
2.2 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2.3 กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน คร้ังที่ 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
2.4 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2.5 กิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน  
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

2.6 กิจกรรม EDU NPU สัญจร ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพทุธรินทร 

2.7 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 

ฝายงานบริการวิชาการ 

2.8 กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ฝายงานบริการวิชาการ 

2.9 กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP) : การใช ICT ในการจัดการ
เรียนการสอน 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2.10 กิจกรรมการสรางเครือขายแมสอนลูกเพื่อเตรียมพรอมแบบบูรณาการเด็ก
ปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2.11 กิจกรรมคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

2.12 กิจกรรมคายภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย 

2.13 กิจกรรม EDU NPU ชวนเพื่อนปนวันอาทิตย อ.ภาพพิมพ พรหมวงศ 

3 โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม 

ฝายงานบริการวิชาการ 

3.1 กิจกรรมที่สรางรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะครุศาสตร 
4 โครงการบริการวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือทาง

วิชาการในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
  

4.1 กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ฝายงานบริการวิชาการ 

4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ีและสรางความสัมพันธ
ไทย-เวียดนาม 

สาขาวิชาภาษาไทย 
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กิจกรรมในประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดเขารวมกิจกรรมปฐมวัย
สั ม พั น ธ  ค รั้ ง ที่  2 2  วั น ที่  1 0  กุ ม ภ าพั น ธ  พ . ศ . 2 56 1                         
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ เพื่อใหนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสสราง
เครือขายการเรียนรู และสรางความสัมพันธอันดีตอกัน ตลอดจน
การแลกเปล่ียนความรูความคิดประสบการณใหม ๆ ตอกันพรอม
ทั้งการนําไปใชและเปนประโยชนในการเรียนการสอน, การวิจัย, 
บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการ
พัฒนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหมีความเขมแข็งมากขึ้น 

 
 

 
 

 วันที่ 18 มีนาคม 2561 ไดมีกิจกรรม EDU NPU            
ชวนเพื่อนปนวันอาทิตย ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช 
เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายแกผูบริหาร อาจารย บุคลากร 
เจาหนาที่ นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และ
ผูที่สนใจรวมทั้งเปนการรณรงคสรางกระแสการปนจักรยานเพื่อ
สุขภาพดีใหเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต 
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 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร ไดเปนเจาภาพโครงการสัมมนาคายครุศาสตรอีสานเหนืออาสาพัฒนาทองถ่ิน 
ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ บริเวณ คณะครุศาสตร โดยมี 8 มหาวิทยาลัยเขารวม เชน มรภ.อุดรธานี, มรภ.เลย, มรภ.ชัยภูมิ,                
มรภ.สกลนคร, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.รอยเอ็ด, ม.กาฬสินธ์ิ, และ คณะครุศาสตร ม.นครพนม (เจาภาพ ครั้งที่ 15)           
ซึ่งเจาภาพครั้งตอไปจะเปน มรภ.ชัยภูมิ เปนกิจกรรมเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษาครุศาสตร ที่รวมมือกันทํากิจกรรม
จิตอาสา โดยมีการเลือกพื้นที่ บานโพนแพง ตําบลโพนแพง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปนเขตพื้นที่ในการทํากิจกรรม 
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 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม 

รวมกับ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  23 ไดจัด
กิจกรรม โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระ เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อบ รมเ ชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน             
เพื่ อยกระ ดับคุณภาพ การศึกษา ณ อาค ารทิพยปกรณ          
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งไดรับเกียรติจากผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พัฒนพงษ วันจันทึก รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยครพนม มาเปนประธานในพิธี โดยมี
คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม คณาจารย เจาหนาที่ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และบุคลากรจากหนวยงานตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 23 จํานวน 80 ทาน กิจกรรม
ดังกลาวไดสรางความสัมพันธอันดีตอกัน (PLC) และสะทอนปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย 
คณิตศาสตร การศึกษาปฐมวัย 
 

 
 
 วันที่  11 พฤษภาคม 2561 ดร.อภิสิท ธ์ิ ผ่ึงพร                 

จากสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพพระรัตนสยามพระราชา
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตัวแทนพระองคมาบรรยายและเยี่ยม
ชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน โดยมีคณะผูบ ริหาร คณาจารย เจาหนาที่  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมตอนรับ ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวจัดขึ้นตั้งแตวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร
เรียนพิทยปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 คณะครุศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่สรางรายได โดยมีโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร         
พ.ศ. 2561 หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลบนระบบดิจิทัล ในระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
2561 โดยหลักสูตรดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูตอการใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการจัดการ
เรียนรู และนําการอบรมมาประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรูในหองเรียน โดยผูเขาอบรมไดแก ครูผูสอน            
ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ตลอดหลักสูตรมีผูเขาอบรม 600 คน โดยประมาณ 
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 คณะครุศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่สรางรายได โดยมีโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร         
พ.ศ. 2561 หลักสูตรการสรางส่ือการเรียนรูในรูปแบบเกม ระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 โดยหลักสูตรดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมอบรมทราบเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการสรางส่ือการเรียนรูในรูปแบบเกมและสามารถฝกปฏิบัติได
อยางถูกตองตามขั้นตอน โดยผูเขาอบรมไดแก ครูผูสอน ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ตลอดหลักสูตรมีผูเขาอบรม 600 คน 
โดยประมาณ 
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ยุทธศาสตรที ่5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการคณะ เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในคณะ ใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกร และเพ่ือบริหารจัดการคณะให
เปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของคณะตลอดทั้งป มีกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 
2 โครงการ รายละเอียดดังตาราง 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมความผูกพันและการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร   

1.1 กิจกรรมกีฬาบุคลากร ฝายงานบุคลากร 

1.2 กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากรคณะครุศาสตร ฝายงานบุคลากร 

1.3 กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพบุคลากร ฝายงานบุคลากร 

1.4 กิจกรรมประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทย ฝายงานบุคลากร 

1.5 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม สํานักงานคณบดี 

2 โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลคณะครุศาสตร   

2.1 กิจกรรมการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ฝายงานแผนฯ 

2.2 กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝายงานการเงินฯ 
2.3 กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 
ฝายงานแผนฯ 

2.4 กิจกรรมฝกอบรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสายสนับสนุน ฝายงานบุคลากร 

2.5 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานคณบดี ฝายประกันฯ 

2.6 กิจกรรมการต้ังชื่ออาคารและออกแบบปายชื่ออาคารหลังใหม คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ฝายประชาสัมพันธ 

2.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพดานการเงินและพัสดุสําหรับบคุลากรในคณะ ฝายงานการเงินฯ/พัสดุ 

 

กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

 

 คณะครุศาสตร ไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้ึนใน 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร, แผนกล
ยุทธทางการเงิน และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร และ
เปาประสงคของแผนมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ ทําแผนรวมกันจัดทําแผน 
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 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ครบรอบ 2 ป โดยมีกิจกรรม
ตางๆ อาทิเชนจัดพิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ จํานวน 9 รูป โดยมี คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ บุคลากร นักศึกษาและ
แขกผูมีเกียรติ เขารวมกิจกรรม ณ บริเวณถนนดานหนาอาคารเรียนรวมหลังใหม คณะครุศาสตร การประชุมวิชาการ          
“การวิจัยทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0” บรรยายพิเศษ โดย ผูชวยศาสตราจารย นาวาตรี ดร.พงศเทพ จิระโร และการ
มองรางวัลบุคลากรดีเดนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ไดแก ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสาย
วิชาการและนางสุปภาดา เซียวสกุล ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุน 

 

 
 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ฝายงานอาคารสถานที่ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการสงเสริมกิจกรรม  

5 ส ขึ้น ณ บริเวณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย 
หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มาเปนประธานในกิจกรรม กิจกรรม 5 ส ประกอบดวย สะสาง หรือ
การจัดสิ่งที่ไมจําเปนแยกแยะใหชัดเจน สะดวก การจัดการกับสิ่งที่จําเปนใหเปนระเบียบ สะอาด การทําความสะอาดสถานที่
ทํางาน สุขลักษณะ การดูแลสถานที่ทํางานใหมีความสะอาด สรางนิสัย การรักษาระเบียบวินัย ในการทํา 5 ส อยางตอเน่ือง
เปนประจํา จะชวยใหมีความสะดวกปลอดภัยและการมีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางานซ่ึงสงผลยังสภาพจิตใจที่ดีของพนักงาน
ของเรา อีกทั้งยังลดข้ันตอนและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานอีกดวย 
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 วันที่ 13-16 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร ไดจัด

กิจกรรมฝกอบรมการจัดทําคู มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน                
ณ อาราญานา ภูพิมาน รีสอรทแอนด สปา ต.ปากชอง อ.ปาก-
ชอง จ.นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารยวิรัตน พงษศิริ           
ผูทรงคุณวุฒิคณะครุศาสตร มาเปนวิทยากรในโครงการ และมี
การรวมประชุมวิพากษคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนจาก ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย 
หาญรินทร และทีมรองคณบดีคณะครุศาสตร 
 

 

 

 
 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 บุคลากรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเขารวมกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 11 ณ สนาม

กีฬา บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ไดอยูสังกัดสีเขียว รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ อีกมากมาย 
บรรยากาศเปนไปดวยความรักความสามัคคีในการทํากิจกรรมและแขงขันกีฬา มีรอยยิ้ม มิตรภาพดี ๆ ตอกัน 
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 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร ไดเขารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการ

สอน ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม              
โดยมีคณะผูบริหารและเจาหนาที่ เขารับฟงขอเสนอแนะและแนวทางแกไขตาง ๆ จากคณะกรรมการประเมิน เพื่อนําไป
ปรับปรุงในครั้งตอไป 

 

 
 วันที่ 10 เมษายน 61 คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรม

ประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย  
โด ยมี ผู ช ว ยศ าสต าจ ารย  ว าที่ ร อย เอก  ดร . ช าญ วิท ย            
หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานในพิธี และกลาว
ใหพรเน่ืองในวันปใหมไทย ซึ่งโครงการดังกลาว มีกิจกรรม
มากมาย อาทิเชน พิธีเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระพุทธรูปประจํา
คณะฯ พิ ธีรดนํ้าขอพรผูบริหาร  และคณาจารยผู อา วุโส 
บรรยากาศเปนไปดวย ความสามัคคี ความรักความผูกพันของ
บุคลากรภายในองค 
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 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการสงเสริมความผูกพันและเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกร : กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากรคณะครุศาสตร ขึ้น ณ บริเวณคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนกิจกรรมที่
ชวยสรางความสามัคคีของบุคลากรภายในคณะฯ และกระชับความสัมพันธอันดีระหวางกันไดเปนอยางดี  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 
ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2560 เม่ือวันที่ 2-3  สิงหาคม 2561 ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ระดับอุดมศึกษา จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในภาพรวมของคณะอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.68 
รายละเอียดผลการประเมินแตละองคประกอบปรากฏตามตาราง ดังน้ี 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ระดับ

คะแนน 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต        2.64 

1 1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสตูรโดยรวม 3.20 คะแนน 3.17 คะแนน 0.00 

2 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 24.00 รอยละ 49.15 5.00 

3 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 36.00 รอยละ 21.24 1.81 

4 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

5.00 คะแนน 3,588.75 0.00 

5 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ 5.00 

6 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ 4.00 

องคประกอบที ่2 การวจิยั   4.67 

7 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 

และงานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ 4.00 

8 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
5.00 คะแนน 

41,591.38 

บ./คน 
5.00 

9 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

5.00 คะแนน รอยละ 

12.59 

5.00 

องคประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ   5.00 

10 3.1 การบริการวิชาการ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 

องคประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   5.00 

11 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

7 ขอ 6 ขอ 5.00 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ระดับ

คะแนน 

องคประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ    

12 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธทีต่ามพันธกิจกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 

13 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลกัสตูร  6 ขอ 6 ขอ 4.00 

คะแนนเฉล่ีย (คะแนนรวมหารดวยจํานวนตัวช้ีวัดที่ไดรับการประเมิน) 3.68 

 
ตารางวิเคราะหผลการประเมินตามองคประกอบ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

 

ผลการประเมิน 
   0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
    1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
    2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
    3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
    4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที ่1 6  2.27                                          4.50 0.00 2.64 ระดับพอใช 
องคประกอบที ่2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 
องคประกอบที ่3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องคประกอบที ่4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องคประกอบที ่5 2 - 4.00 - 4.00 ระดับดี 

รวม 13 4 7 2 - - 

ผลการประเมิน 
2.95 4.43 2.50 3.68 ระดับดี 
พอใช ดี ปรับปรุง -  
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คณะผูจัดทํา 
1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
 1.1  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร ประธานกรรมการ 
 1.2  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ รองประธานกรรมการ 
 1.3  อาจารย ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง กรรมการ 
 1.4  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ กรรมการ 
 1.5  นางภคัณัท หตะเสน กรรมการและเลขานุการ 
2.  คณะกรรมการดําเนินงาน 
 2.1  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ  ประธานกรรมการ 
 2.2  รองศาสตราจารย ดร.นิราศ  จันทรจิตร  กรรมการ 
 2.3  รองศาสตราจารยฉวีวรรณ  พลสนะ  กรรมการ 
 2.4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร  กรรมการ 
 2.5  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี  กรรมการ 
  2.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร  อัตไพบลูย  กรรมการ 
 2.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บุรชาต ิ  กรรมการ 
 2.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ  กรรมการ 
 2.9  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา  ธงพานิช  กรรมการ 
 2.10 ผูชวยศาสตราจารยมลฤดี  ลิ่วเฉลมิวงศ  กรรมการ 
  2.11  อาจารย ดร.จงใจ  เตโช     กรรมการ 
  2.12  อาจารย ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว    กรรมการ 
  2.13  อาจารย ดร.เบญจ  กิตคิุณ    กรรมการ 
 2.14  อาจารย ดร.ไพฑูรย พวงยอด   กรรมการ 
  2.15  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ   กรรมการ 
  2.16  อาจารย ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง   กรรมการ 
  2.17  อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ  กรรมการ 
  2.18  อาจารย ดร.อาริยา  สุริยนต   กรรมการ 
  2.19  อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันตี   กรรมการ 
  2.20  อาจารย ดร.กัญณฐา  พงศพิริยะวนิช  กรรมการ 
  2.21  อาจารย ดร.สุวิสาข  จรัสกมลพงศ  กรรมการ 
  2.22  อาจารย ดร.ศภุกร  ศรเพชร   กรรมการ 
 2.23  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขยีวนํ้าชุม  กรรมการ 
  2.24  อาจารย ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ   กรรมการ 
  2.25  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   กรรมการ 
 2.26  อาจารย ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน กรรมการ 
 2.27  วาที ่รต.หญงิอุทยัวรรณ  ศรีอรัญญ  กรรมการ 
 2.28  อาจารย ดร.สุรพงศ  รัตนะ  กรรมการ 
 2.29  อาจารย ดร.วิจิตรา  โสเพ็ง  กรรมการ 
  2.30  อาจารยชุมจิรา  ราชิวงศ    กรรมการ 
  2.31  Mr.Lloyd  Eugene Wagner   กรรมการ 
  2.32  Mr.Peters Joseph Eustace Earl  กรรมการ 
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  2.33  อาจารยวีระศักดิ ์ จุลดาลยั    กรรมการ 
 2.34  อาจารยกลัยาณี มวงไทย    กรรมการ 
  2.35  อาจารยมานะชัย  แกวสดีวง   กรรมการ 
  2.36  อาจารยนิดาพร  อาจประจญ    กรรมการ 
 2.37  อาจารยธัญญาวด ี ปนะกาโน  กรรมการ 
  2.38  อาจารยจุฬาพร  พลรักษ    กรรมการ 
  2.39  อาจารยพักตรพร้ิง  พลหาญ   กรรมการ 
  2.40  อาจารยวรรณธิภา  อุนารัตน   กรรมการ  
  2.41  อาจารยไพเราะ  เสาะสมบูรณ   กรรมการ 
  2.42  อาจารยพงศเทพ  โครตประทุม   กรรมการ 
  2.43  อาจารยสุวิมล  คํานอย     กรรมการ 
  2.44  อาจารยสุภาวรรณ  ฤๅกําลงั    กรรมการ 
  2.45  อาจารยธดิาพร  สวยสะอาด   กรรมการ  
  2.46  อาจารยอภิรดี  แขโส     กรรมการ 
  2.47  อาจารยภัทรพงศ  กุลสดีา    กรรมการ 
  2.48  อาจารยศรีสดุา  ดวงโตด    กรรมการ 
  2.49  อาจารยกาญจนาวดี  ประสิทธิสา  กรรมการ 
  2.50  อาจารยสุทธิลกัษณ  สวรรยาวิสุทธิ ์  กรรมการ 
  2.51  อาจารยนันทิญา  พันธโชต ิ    กรรมการ 
  2.52  อาจารยภาพพมิพ  พรหมวงศ   กรรมการ 
  2.53  อาจารยกําพร  ประชุมวรรณ   กรรมการ 
  2.54  อาจารยธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน   กรรมการ 
  2.55  อาจารยชมพู  ลุนศักดิ ์     กรรมการ 
  2.56  อาจารยฐนพรรณ  ธูปหอม    กรรมการ 
 2.57  นางสาวอรอนงค  มงกุฎ กรรมการ 
 2.58  นายอาทิตย  โสภา กรรมการ 
 2.59  นางสาววัชราภรณ  วังหอม กรรมการ 
 2.60  นางสายชล  วงคใหญ กรรมการ 
 2.61  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย กรรมการ 
 2.62  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ กรรมการ 
 2.63  นางสุปภาดา  เซียวสกุล กรรมการ 
 2.64  นางสาวปยะพร  ศรีนาค กรรมการ 
 2.65  นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ ์ กรรมการ 
 2.66  นางสาวสชุิรา  ศรีสมยา กรรมการ 
 2.67  นายนันทวรภทัร  พิมพศักดิ ์ กรรมการ 
 2.68  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร กรรมการ 
 2.69  นางสาวอิชยา  กองไชย กรรมการ 
 2.70  นายนิธิศ  ทองอนงค กรรมการ 
 2.71  นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย กรรมการ 
 2.72  นายราชันย  เสอืคําจันทร กรรมการ 
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 2.73  นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง กรรมการ 
 2.74  นางกวินทติา สําราญ กรรมการ 
 2.75  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา กรรมการ 
 2.76  นางสาวเมธาว ี อัมวัน กรรมการ 
 2.77  นายวรวัฒน  ไชยนาค กรรมการ 
 2.78  นายจักรกฤษ  เสนาศรี กรรมการ 
 2.79  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ กรรมการและเลขานุการ 


