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สาสน์จากคณบดีคณะครุศาสตร์
รายงานประจาปี พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ทั้ง 5
ด้านของคณะ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุ
บารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวั ฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวบรวมข้อมูลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะได้ดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการภายในคณะครุศาสตร์ และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทางานในปีต่อ ๆ ไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจาปี 2563 ฉบับนี้ จะสามารถ
สะท้อนถึงผลการบริหารจัดการการดาเนินงานของคณะได้อย่างชัดเจน บ่งบอกถึงคุ ณภาพ และประสิทธิภาพภายใน
ยังประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ในนามผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประจา
คณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการดาเนินงานในคณะ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน
การดาเนินงานของคณะด้วยดีตลอดมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. ประวัตคิ วามเป็นมา
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เป็ น คณะที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย นครพนม
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตาม
ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ฉบั บ ที่ 1/2558 เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง คณะครุ ศ าสตร์ อาศั ย อ านา จตามความ
ในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริ หารส่ วนงานภายในของสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.2550 และข้อ 3 แห่ งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558
คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การบริหารงาน
2.1 วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
2.2 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา
เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
4. ส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.3 เป้าประสงค์
1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางได้
4. มีการส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีร ะบบการบริ ห ารจั ดการเป็น ที่ยอมรั บของบุ คลากร บุ คลากรมีค วามสุ ข และมีส่ ว นร่ว มในการ
บริหารงานในคณะ

1

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

2.4 แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. ค่านิยมหลัก
Excellence
Dignity
Unity

: ความเป็นเลิศ
: ความสง่างาม
: ความเป็นหนึ่งเดียว

4. อัตลักษณ์
เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี

5. เอกลักษณ์
สร้างสรรค์สังคม

6. อัตลักษณ์ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Communication)
- เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(Cultural Understanding)
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7. โครงสร้างการบริหาร

3

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

8. คณะผู้บริหาร
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9. คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
ประธานคณะกรรมการประจาคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
นายธันญ์สุธี ภัคธารีรตั น์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ
อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทรจิตร
อาจารย์ ดร.เบญจ์ กิติคุณ
อาจารย์นิดาพร อาจประจญ
อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์
อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
อาจารย์ธิดาพร สวยสอาด
อาจารย์ ดร.กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช
อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวสิ าข์ จรัสกมลพงศ์
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
อาจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ
อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
นางภัคณัท หตะเสน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางณัฐธยานันท์ สุวอ
นายนิธิศ ทองอนงค์

คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองคณบดีฝุายบริหารและแผน
รองคณบดีฝุายวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประธานสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ตัวแทนคณาจารย์
ตัวแทนคณาจารย์
ตัวแทนคณาจารย์
ตัวแทนคณาจารย์
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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10. ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามวุฒิการศึกษา
จานวน
(คน)

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

1. สายวิชาการ

61

25

6

0
-

36

1.1 ข้าราชการ (เงินแผ่นดิน)

0
-

3

3

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)

39

-

-

23

16

1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

2

-

-

2

1.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)

14

-

-

8

6

2. สายสนับสนุน

39
3

22
-

6

2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)

11
-

0
-

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

5

-

2.3 พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน)

8

-

5
6

2.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)

20

11

2.5 พนักงานจ้างเหมา

3
100

สายงาน/ประเภทบุคลากร

รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

3
-

-

2

-

8

1

-

-

3

-

-

11

22

42

25

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภทบุคลากร
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. พนักงานตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

รวม

3
20
6

1
1

1

1
13
3

2
7
2

1

6
41
14

29

2

1

17

11

1

61

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563
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บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร

ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว
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สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
ประธานสาขาวิชา

รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรือง

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี

อาจารย์ ดร.ศุภกร ศรเพชร

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.เบญจ์ กิติคุณ
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์นิดาพร อาจประจญ

อาจารย์จุฬาพร พลรักษ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์

อาจารย์ อัครพล ไชยโชค

อาจารย์อัญชนา เถาว์เชาลี

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ลีลาวดี ชนะมาร

อาจารย์ปวรี กาญจนภี
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ธิดาพร สวยสะอาด

อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์

อาจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ

อาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน

อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน

อาจารย์ ดร.สุรพงศ์ รัตนะ

อาจารย์วีระศักดิ์ จุลดาลัย
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง

อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้าชุม

อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์

อาจารย์ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์

หัวหน้าสาขาวิชา

Mr.Lloyd Eugene Wagner

อาจารย์สุรีรัตน์ ตลับเงิน
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม

ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์

ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ

ผศ.ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด

ผศ.ดร.วัชรี แซงบุญเรือง

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง

สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์

ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี

อาจารย์ ดร.สุวิมล คาน้อย

อาจารย์อภิรดี แข้โส

ผศ.มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
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สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช

อาจารย์สุภาวรรณ ฤากาลัง

อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์

อาจารย์นันทิญา พันธ์โชติ

อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์พักตร์พริ้ง พลหาญ

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์

อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.วิจิตรา โสเพ็ง

อาจารย์ชมพู่ ลุนศักดิ์
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อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์

อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์

อาจารย์เฉลิมพล อะทาโส

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ธีระวุฒิ มูลเมืองแสน

อาจารย์กาพร ประชุมวรรณ

บุคลากรสายสนับสนุน

นางภัคณัท หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี

นางสาวอรอนงค์ มงกุฎ
หัวหน้างานการเงิน
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นายอาทิตย์ โสภา
นักวิชาการบัญชี
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บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวอรอนงค์ คาคนซื่อ
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอิชยา กองไชย
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นายจักรกฤษ เสนาศรี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายนิธิศ ทองอนงค์

นางสุปภาดา เซียวสกุล

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นางสาวชนิดา ขัดทะเสมา

นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์

เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์

นายจีระศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
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บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาววัชราภรณ์ วังหอม

นางสาวสุชิรา ศรีสมยา

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นายวรวัฒน์ ไชยนาค

นายวินัย บุญละคร

นางสาวสุภาวดี กาญจนเกตุ

นางสาวกฤติกา ยศอินทร์

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางสาวเรนุกา บุญเรืองจักร

นางสาววิมลแย้ม โสมี

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

เจ้าหน้าที่สาขาวิชา ป.บัณฑิต
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เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางสาวภาวิณี คาคลี่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา
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บุคลากรสายสนับสนุน

นายอัครพล เกื้อหนองขุ่น
พนักงานขับรถยนต์

นายหนูพัด ช่อประพันธ์

นายจงกล อินพา
พนักงานขับรถยนต์

นายวาทิศ ไตรยะถา

นายเชาวฤทธิ์ บัวสุดตา
พนักงานขับรถยนต์

นางแหวน อินพา

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่/ซ่อมบารุง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นางสุดารัตน์ ภิโส

นางวารีย์ หาญมูล

นางสุดใจ พุ่มแก้ว

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายอมร ชีวะประสิทธิ์

นายเสถียร โกศล

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ยามรักษาการณ์

17

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

11. หลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมจานวน 11 หลักสูตร ดังนี้
ระดับ
หลักสูตร
สาขาวิชา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต
ปริญญาตรี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

หลักสูตรและการสอน
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1. การศึกษาปฐมวัย
2. วิทยาศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ
4. คอมพิวเตอร์
5. สังคมศึกษา
6. ภาษาไทย
7. คณิตศาสตรศึกษา
8. ดนตรีศึกษา

12. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและระดับการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
1. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชาสังคมศึกษา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิชาภาษาไทย
7. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
8. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
รวมจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม

12

-

-

12

-

90

-

90

-

-

180

180

12

90

275
218
236
169
283
314
169
54
1,898

275
218
236
169
283
314
169
54
2,000

ข้อมูลจากงานทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
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13. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
1. อาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค
1. อาคารเรียน
2. อาคารปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการทดลอง
3. ห้องประชุม
4. โรงยิมเนเซียม
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า
ห้องเรียนขนาด 90 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า
ห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า
ห้องเรียนขนาด 190 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลและวารสารออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตรศึกษา
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
ทรัพยากรสารสนเทศ
วารสารที่หน่วยงานบริจาค
สื่ออื่น ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์
รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จานวน
4 หลัง
2 ห้อง
4 ห้อง
1 หลัง
10 ห้อง
8 ห้อง
18 ห้อง
4 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
10 เรื่อง
200 รายการ
500 เรื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ห้องสืบค้นสารสนเทศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
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14. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติประจาปี 2563
ผลผลิต
ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

แผ่นดิน

รายได้

สะสม

1,908,000.00

25,448,100.00

-

กองทุน
-

รวม

ร้อยละ

27,356,100.00

36.25

1,494,500.00

1.98

-

ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1,494,500.00

-

-

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

57,000.00

40,000.00

-

-

97,000.00

0.13

ผลงานการให้บริการวิชาการ

199,000.00

160,000.00

-

-

359,000.00

0.48

-

-

36,163,800.00

-

36,163,800.00

47.92

-

-

-

10,000,000.00

10,000,000.00

13.25

10,000,000.00

75,470,400.00

100

เงินสะสม
เงินกองทุน
รวมงบประมาณ

3,658,500.00 25,648,100.00 36,163,800.00

15. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวมงบประมาณ

ได้รับจัดสรร
3,658,500.00
25,648,100.00
29,306,600.00
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เบิกจ่าย
3,638,050.90
20,911,655.48
24,549,706.38

ร้อยละของการเบิกจ่าย
99.44
81.53
83.77
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16. ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์คณะกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์กลางการจัด
การศึกษาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงตอนกลาง

มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์
1.1 ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
1.2 ส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐาน และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
1.3 จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.4 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐาน
และคุณภาพ เพือ่ ให้ได้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของคณะ

2. สร้างงานวิจัยและ
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่ ที่มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
และประเทศไทย 4.0

2. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ด้า นวิ ช าการ วิจั ย หรื อ
นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
ชุมชนและสังคม

3. การให้บริการทาง
วิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
พหุวัฒนธรรม

3. การบริ ก ารวิช าการ
เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
และสังคม

3.1 ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชน พหุวัฒนธรรม ในอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
3.2 จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น
เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์ทดสอบ
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กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากแหล่งปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในหรือต่างประเทศ
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการ
วิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะ
1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อนาไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะ
ครุศาสตร์
2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กบั
คณาจารย์สาหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มกี ารผลิต
เอกสาร หนังสือ ตารา สื่อการสอน บทความวิจยั บทความวิชาการ และการ
นาเสนอผลงานทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.3 สร้างบรรยากาศด้านวิชาการ เช่น การปาฐกถาของบุคคลสาคัญ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรมีเวทีสาหรับ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2.4 ผลักดันให้มีวารสารครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวิจยั และสร้างนักวิจยั
รุ่นใหม่ให้กับคณะ
2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชมุ ชน สถานศึกษา สังคม อย่างต่อเนื่อง
3.2 ส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน
กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร
การเขียนหนังสือ ตารา และสื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง
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ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์

คณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์

4. บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

4.1 พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ (แผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน)
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

5. การพั ฒ นาองค์ ก าร
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

5. เพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากร
ทุกประเภทและทุกระดับ

2. การเพิ่มศักยภาพ
ด้านวิชาการ วิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม

6. พัฒนาระบบการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
และสร้างภาพลักษณ์
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

5.1 วางแผนและบริหารอัตรากาลังและสร้างแรงจูงใจให้
เหมาะสมกับพันธกิจ
5.2 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ
5.3 สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน
6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
6.2 พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร
6.3 การสื่อสารภายนอกองค์กร

7. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน

กลยุทธ์
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคมและสร้างรายได้ให้กับคณะ
5.1 พัฒนาการจัดทาแผนของคณะให้มคี ุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
การวิจยั และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มกี ารผลิต
เอกสาร หนังสือ ตารา สื่อการสอน บทความวิจยั บทความวิชาการ และการ
นาเสนอผลงานทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
5.3 ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรภายในคณะได้ มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ เชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน

5. การพั ฒ นาองค์ ก าร
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. การทานุบารุงศาสนา
เผยแพร่ ศิ ล ปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
5. การพั ฒ นาองค์ ก าร 5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ และการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามที่คณะ
กาหนดไว้ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ ประกอบไปด้วยงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้งบประมาณเงิน
สะสม และเงินกองทุนจานวนเงินทั้งสิ้น 75,470,400 บาท จาแนกตามประเภทรายจ่ายตามตาราง
ลาดับที่

ประเภทรายจ่าย

1

รายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รายจ่ายประจา
งบลงทุน
เงินสะสม
เงินกองทุน
รวม

2
3

23

จานวน
โครงการ
24

จานวนเงิน (บาท)
4,700,435.00

7

2,659,704.00

7

776,791.00

5

540,840.00

1

97,000.00

4

626,100.00

15

24,606,165.00
46,163,800.00
36,163,800.00
10,000,000.00
75,470,400 .00

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. ผลการบริหารจัดการเงินงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
แผนการกาหนดงบประมาณรายจ่าย

จานวนโครงการ จานวนโครงการ งบประมาณที่
ตามแผน
ที่ดาเนินการ ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย

รายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีมาตรฐาน
7
7
2,659,704.00
2,280,562.00
379,142.00
85.74
และคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
7
5
776,791.00
617,190.00
159,601.00
79.45
ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
5
3
540,840.00
492,099.00
48,741.00
90.99
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
1
1
97,000.00
95,500.00
1,500.00
98.45
ปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคณ
ุ ภาพ และบริหารจัดการตามหลัก
4
4
626,100.00
555,038.00
71,062.00
88.65
ธรรมาภิบาล
รวม
24
20
4,700,435.00
4,040,389.00
660,046.00
85.96
รายจ่ายประจา
24,606,165.00 20,593,354.38 4,012,810.62
83.69
งบลงทุน
46,163,800.00
2,807,128 43,356,672.00
6.08
รวมทั้งสิ้น
75,470,400.00 27,440,871.38 48,029,528.62
36.36
ผลการบริหารจัดการเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมจานวน 24 โครงการ ดาเนินการได้ 20 โครงการ (ร้อยละ 83.33) โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์จานวน 4,700,435 บาท มีการเบิกจ่ายจานวน 4,040,389 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.96 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจาจานวน 24,606,165 บาท มีการเบิกจ่ายจานวน
20,593,354.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.69 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนจานวน 46,163,800 บาท มีการเบิกจ่ายจานวน 2,807,128 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.08
ในภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจานวน 75,470,400 บาท มีการเบิกจ่ายจานวน 27,440,871.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของการเบิกจ่ายภาพรวมทั้งหมด
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุ ณภาพ เพื่อให้
ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการหลัก 95 กิจกรรม เงินงบประมาณจัดสรรจานวน 2,659,704.00 บาท เงินงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
เป็นจานวนทั้งสิ้น 2,280,562.00 บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 379,142.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

โครงการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
กิจกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษาและ
วิจัยทางการศึกษา
กิจกรรมประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริงของคณะอนุกรรมการเพื่อรับรอง
ปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พ.ศ. 2562 (หลักสูตรสี่ปี)
โครงการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรคณะครุศาสตร์
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการรับสมัครนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

ผู้รับผิดชอบ
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สานักงานคณบดี
งานประกันฯ
งานประกันฯ
งานประกันฯ

งานบัณฑิตศึกษา
งานหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิชาการบริหารฯ

ยอดงบ
จัดสรร
185,400
30,600
17,100
90,850
46,850

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

165,835
26,100
15,800
77,495
46,440

19,565
4,500
1,300
13,355
410

173,870
89,270

89,270
89,270

84,600
-

84,600

-

84,600

90,580
22,000

79,000
22,000

11,580
-

3,000

3,000

-

18,000

7,425

10,575
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมการจัดทาจุลสารออนไลน์ครุศาสตร์
กิจกรรมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมการจัดทาจุลสารออนไลน์ครุศาสตร์
กิจกรรมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก
กิจกรรม Com Care ครั้งที่ 9
กิจกรรมศึกษานอกห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีศึกษาในศตวรรษที่ 21”
กิจกรรมการวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการนาเสนอบทความความเป็นครู
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมตามรอยภาษาและวรรณกรรมไทยสูม่ ิติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมพัฒนาทักษะการบริหารแก่นักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รหัส 59 (ทดลองสอน)
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 58) และปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 58)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (รหัส 60)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (สังเกตการสอน) (รหัส 62)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 59)
กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู (ปี 1)
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
กิจกรรมสัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

สาขาวิชาการบริหารฯ
งานจัดทาจุลสาร
งานประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการบริหารฯ
งานจัดทาจุลสาร
งานประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาการบริหารฯ
สาขาวิชาการบริหารฯ
หลักสูตร ป.บัณฑิต
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการบริหารฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

ยอดงบ
จัดสรร
40,000
4,580
3,000
90,580
22,000
3,000
166,800
7,000
33,000
16,800
50,000
30,000
30,000
691,186
38,880
30,000
23,000
13,500

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

15,000
20,000
24,000
13,600
165,036
22,500

1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
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ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

40,000
3,575
3,000
79,000
22,000
3,000
136,280
7,000
33,000
16,800
49,980
29,500
644,746
38,880
30,000
23,000
13,500

1,005
11,580
30,520
20
500
30,000
46,440
-

15,000
20,000
24,000
13,600
163,036
22,500

2,000
-

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.5.11
1.5.13
1.5.14
1.5.15
1.5.16
1.5.17
1.5.18
1.5.19
1.5.20
1.5.21
1.5.22
1.5.23
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5

กิจกรรมพบครูต้นแบบมืออาชีพ
กิจกรรมจัดทาสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู ประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
กิจกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
กิจกรรมอบรมกฎหมายสาหรับครูและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพครู
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมอบรมการบริหารงานทั่วไปในโรงเรียน
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะ
กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนาชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพสาหรับครู
กิจกรรมการการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับครู
กิจกรรมอบรมผู้กากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพโรงเรียน
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมการตีพิมพ์บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมครูอังกฤษสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ยอดงบ
จัดสรร
20,000
183,600
16,000
19,720
20,000
16,000
7,750
17,600
13,400
11,600
1,161,928
14,870
9,970
40,230
19,950
7,000

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8,000
7,000
24,480
18,000

1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9

27

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

20,000
182,760
19,720
20,000
7,750
17,600
13,400
975,691
14,870
9,950
40,230
19,950
7,000

840
16,000
16,000
11,600
186,237
20
-

8,000
7,000
24,480
18,000

-

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.6.10
1.6.11
1.6.12

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องใหม่สู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เอกไทย(เอกไทยเริงรื่น ม่วนซื่น สัมพันธ์)
กิจกรรมจิตสาธารณะและปฏิบตั ิกจิ กรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านคณิตศาสตรศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการวิจยั แก่อาจารย์และนักศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหาร
กิจกรรมกีฬานักศึกษา คณะครุศาสตร์
กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ Freshmen night คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ยอดงบ
จัดสรร
10,800
36,720
8,200

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

1.6.13
1.6.14
1.6.15
1.6.16
1.6.17
1.6.18
1.6.19
1.6.20
1.6.21
1.6.22
1.6.23
1.6.24
1.6.25
1.6.26
1.6.27
1.6.28
1.6.29

28

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

10,800
36,720
8,200

-

10,400
17,000
25,000

10,400
17,000
25,000

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

21,420
50,000
5,000
15,090
10,500
2,500

21,420
49,998
5,000
15,090
10,440
2,500

2
60
-

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

40,252
15,000

40,252
14,980

20

สาขาวิชาการบริหารฯ
สาขาวิชาการบริหารฯ
สาขาวิชาการบริหารฯ
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

200,000
30,000
30,000
29,580
36,060
25,040

18,000
30,000
30,000
29,580
36,060
25,040

182,000
-

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.6.30
1.6.31
1.6.32
1.6.33
1.6.34
1.6.35
1.6.36

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ Freshmen night มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา
กิจกรรมทักษะการเป็นผู้นา
กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
กิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
กิจกรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเวียดนาม และการใช้เทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี
กิจกรรมไหว้ครู ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
กิจกรรมค่ายปฏิบตั ิการทางดนตรี
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมการอบรมสื่อ / นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
กิจกรรมการสอนเสริมเตรียมพื้นฐานความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1

งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

1.6.37
1.6.38
1.6.39
1.6.40
1.6.42
1.6.43
1.6.45
1.6.46
1.6.47
1.6.48
1.6.49
1.6.50
1.6.51

29

ยอดงบ
จัดสรร
40,000
5,000
7,000
9,650
20,000
19,200
2,000

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

40,000
5,000
6,970
9,650
20,000
19,200
1,990

30
10

งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานวิชาการและงานประกัน
คุณภาพฯ
หลักสูตร ป.บัณฑิต
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
หลักสูตร ป.บัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2,000
30,000
69,400

2,000
30,000
69,400

-

36,000
5,000
30,000
21,996
42,000
40,020
5,000

31,925
4,980
30,000
21,996
42,000
40,020
5,000

4,075
20
-

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

9,600

9,600

-

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลาดับ
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ส่งลูกเอกไทยไปเป็นครู)
กิจกรรมบริหารสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
กิจกรรมซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร สาหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่า – ปัจจุบัน
กิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
กิจกรรมประชุมศิษย์เก่า
รวมงบประมาณ

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการบริหารฯ
งานกิจการนักศึกษา
ฝุายงานทะเบียนและ
ประมวลผล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

30

ยอดงบ
จัดสรร
189,940
13,160
50,000
5,000
105,380
15,000
1,400
2,659,704

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

189,740
13,160
50,000
4,800
105,380

200
200
-

15,000
1,400
2,280,562

379,142

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งสิ้น
7 โครงการหลัก 18 กิจกรรม เงินงบประมาณจัดสรรจานวน 776,791.00 บาท เงินงบประมาณที่ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน 617,190.00บาท เงินงบประมาณคงเหลือจานวน
159,601 บาท เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ประกอบไปด้วย การส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาตนเองตามสายงาน เพื่อนา มาใช้ในการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนางานวิจัย ตารา เอกสารทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและ
รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสาหรับบุคลากร
2.1.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากรสาย
วิชาการ
2.2 โครงการส่งเสริมการเขียนตาราและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
2.2.1 กิจกรรมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการของอาจารย์สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา
2.2.2 กิจกรรมสนับสนุนทุนการผลิตหนังสือ/ตารา สาหรับบุคลากรสายวิชาการ
2.3 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.4 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะครุศาสตร์
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
2.5.4 กิจกรรมพัฒนาแผนบริหารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
2.5.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

ยอดงบจัดสรร
66,000

ยอดงบใช้จริง
49,500

ยอดงบคงเหลือ
16,500

งานวิจัย

66,000

49,500

16,500

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารฯ

260,000
90,000

220,000
55,000

40,000
35,000

งานวิจัย
คณะครุศาสตร์
งานวิชาการและงาน
บัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

170,000
-

165,000
-

5,000
-

158,178
29,680
14,560
21,000

157,785
29,680
14,400
21,000

393
160
-

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย

8,500
20,160

8,480
20,138

20
22

31

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
2.5.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
2.5.9 กิจกรรมการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2.6 โครงการพัฒนามาตรฐานวารสารครุศาสตร์
2.6.1 กิจกรรมวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2.7 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภายใน
คณะครุศาสตร์
2.7.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
2.7.2 กิจกรรมพัฒนาตนเองตามสายงาน
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ยอดงบจัดสรร
14,278

ยอดงบใช้จริง
14,278

ยอดงบคงเหลือ
-

สาขาวิชาการบริหารฯ
คณะครุศาสตร์
งานจัดทาวารสาร
คณะครุศาสตร์

50,000
169,133
169,133
123,480

49,809
70,520
70,520
119,385

191
98,613
98,613
4,095

งานบุคลากร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

98,280
25,200
776,791

94,185
25,200
617,190

4,095
159,601

32

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่ อการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งสิ้น 5 โครงการหลัก 20
กิจกรรม เงินงบประมาณจัดสรรจานวน 540,840.00 บาท เงินงบประมาณที่ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน 492,099.00 บาท เงินงบประมาณคงเหลือจานวน 48,741.00 บาท เพื่อ
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
3.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
3.1.1 กิจกรรมค่ายภาษาไทย
3.1.2 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน
3.1.3 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน
ครั้งที่ 12
3.1.4 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3.1.5 กิจกรรมค่ายคลินิกดนตรี
3.1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังกัดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
3.1.7 กิจกรรมครูผมู้ ีจิตอาสา
3.2 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการการจัดการเรียนรูแ้ ละการวิจัย
3.2.1 กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP) : การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
3.2.3 กิจกรรมสื่อและศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย
3.2.4 กิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
3.2.5 บูรณาการการวิจยั การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ใน

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

ยอดงบจัดสรร
229,760

ยอดงบใช้จริง
229,507

ยอดงบคงเหลือ
253

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

22,000
22,000
21,760

22,000
21,995
21,600

5
160

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

22,000

22,000

-

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
งานบริการวิชาการ
หลักสูตร ป.บัณฑิต
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารฯ

22,000
90,000
30,000
128,050
52,000

22,000
89,927
29,985
127,712
51,774

73
15
338
226

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

22,000
22,000
10,120

22,000
21,888
10,120

112
-

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

21,930

21,930

-
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ
2563 สาหรับโรงเรียนร่วมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
3.3 โครงการความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนด้าน
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ
3.3.1 กิจกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้คอมพิวเตอร์สัมพันธ์และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.3.2 กิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 11
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

ประชุมตัวแทนชุมชนเปูาหมายงานบริการวิชาการแก่สังคม
กิจกรรมสัมพันธ์ครุศาสตร์อสี านเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมสัมมนาค่ายครุศาสตร์อสี านหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมบริการวิชาการการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
กับหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศ
3.3.7 กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ์ครั้งที่ 24
3.4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยอดงบจัดสรร

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

คณะครุศาสตร์

181,720

134,880

46,840

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

9,900

9,900

-

สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา
งานบริการวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานบริการวิชาการ

50,000

50,000

-

25,000
21,300

25,000
-

21,300

51,310

49,980

1,320

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

25,520
-

-

25,520
-

540,840.00

492,099

48,741
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวม
ทั้งสิ้น 1 โครงการหลัก 5 กิจกรรม เงินงบประมาณจัดสรรจานวน 97,000.00 บาท เงินงบประมาณที่ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน 95,500.00 บาท เงินงบประมาณคงเหลือจานวน
1,500.00 บาท เพื่อทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
4.1 โครงการทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.1.1 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4.1.2 กิจกรรมสืบสานตานานพระธาตุพนม
4.1.3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
4.1.4 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์
4.1.5 กิจกรรมลอยกระทง
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

ยอดงบจัดสรร
97,000

ยอดงบใช้จริง
39,500

ยอดงบคงเหลือ
57,500

งานทานุบารุงศิลปะฯ
งานทานุบารุงศิลปะฯ
งานทานุบารุงศิลปะฯ
งานทานุบารุงศิลปะฯ
งานทานุบารุงศิลปะฯ

20,000
20,000
7,000
35,000
15,000
97,000

19,500
20,000
6,000
35,000
15,000
95,500

500
1,000
1,500
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปั ญญาท้องถิ่น รวม
ทั้งสิ้น 4 โครงการหลัก 11 กิจกรรม เงินงบประมาณจัดสรรจานวน 626,100.00 บาท เงินงบประมาณที่ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน 555,038.00 บาท เงินงบประมาณคงเหลือ
จานวน 71,062.00 บาท เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะ ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และเพื่อบริหารจัดการคณะให้เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
5.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5.1.1 กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการ และแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
5.2.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สาหรับคณาจารย์ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย
5.2.2 กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทาวิจัยงานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 63
5.2.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย)
5.3 โครงการพัฒนาสุขภาพและความสัมพันธ์ของบุคลากร
5.3.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์
5.3.2 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
5.3.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
5.3.4 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์
5.4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะ
5.4.1 กิจกรรม 5 ส.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีงบ 63
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์
งานแผน งานการเงินและ
บัญชี
คณะครุศาสตร์

ยอดงบจัดสรร
50,000
50,000

ยอดงบใช้จริง
50,000
50,000

ยอดงบคงเหลือ
-

459,900

391,838

68,062

งานบุคลากร

250,000

204,768

45,232

งานบุคลากร
งานวิจัย
คณะครุศาสตร์
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
สานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์
งานอาคารสถานที่

200,000
9,900
101,200
55,000
15,450
30,750
15,000
15,000
626,100

177,170
9,900
101,200
55,000
15,450
30,750
12,000
12,000
555,038

22,830
3,000
3,000
71,062
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2. ผลการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิราชการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีมาตรฐานและคุณภาพ
เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคณ
ุ ภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวมตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

บรรลุ

ไม่บรรลุ

8

7

1

11
6
1
4
30

6
6
1
4
24

5
6

ยุทธศาสตร์คณะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 30 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานบรรลุผลทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ แต่หาก
พิจารณาตัวชี้วัดแยกตามยุทธศาสตร์พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจานวน 8 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จจานวน 7 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด
คือ ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เนื่องจากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 มี
สาขาที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาที่ทาการประประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร อยู่ในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงส่งผลให้บางหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ลดลง และในปีการศึกษา
2563 มีบางหลักสูตรที่ได้รับการประเมินเป็นปีการศึกษาแรก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจานวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จจานวน 6 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 5 ตัวชี้วัด คือ
1) จานวนเงินทุนวิจัยภายในคณะที่จัดสรรให้กับคณาจารย์ เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยภายในคณะฯ
ประจาปีงบประมาณ 2563 สาหรับคณาจารย์ เป็นจานวนเงิน 66,000 บาท ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่นับลาศึกษาต่อ จานวน 60
คน งบประมาณทุนวิจัยภายในคณะ มีไม่เพียงพอต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ จึงทาให้ไม่บรรลุเปูาหมาย
2) จานวนครั้งในการจัดประชุมทางวิชาการในระดับชาติ เนื่องจากมีการยกเลิกโครงการกิจกรรม ช่วงปรับแผนกลาง
ปีเนื่องจากมีข้อจากัดทางงบประมาณ
3) จานวนครั้งในการจัดประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีการยกเลิกโครงการกิจกรรม ช่วงปรับแผน
กลางปีเนื่องจากมีข้อจากัดทางงบประมาณ
4) มีกิจกรรม Faculty Learning community เนื่องจากมีการยกเลิกกิจกรรมเพราะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019
5) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในคณะ เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการ ได้เสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 15 คน แบ่งเป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.59 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด 61 คน แต่ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการของคณะกรรมการกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน บรรลุ 6 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน บรรลุ 1 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน บรรลุ 4 ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์
1. มีหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและคุณภาพ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชี้วดั
1.1.1 ผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร

1.1.2 จานวนนักศึกษา
เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษาใหม่ทกี่ าหนด

2. นักศึกษามีคุณภาพ
ด้านวิชาการและทักษะ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

1.2 จัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก (Active
Learning) ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

1.2.1 จานวนรายวิชาที่
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
(Active Learning)

1.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านการฝึก
ประสบการณ์ใน
สถานศึกษาของรัฐและ

หน่วยนับ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเป้าหมาย
3.51

ร้อยละ

80

ร้อยละ

60

ร้อยละ

100
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ผลการดาเนินงาน
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
มีสาขาที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 อยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาที่ทาการประประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019 จึงส่งผลให้บางหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรที่ลดลง และในปีการศึกษา 2563 มีบางหลักสูตรที่
ได้รับการประเมินเป็นปีการศึกษาแรก
คณะครุศาสตร์มีการรับเข้านักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 จานวน 8
สาขา รายละเอียดดังนี้
1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 60คน
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 45 คน
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 46 คน
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 32 คน
5.สาขาวิชาสังคมศึกษา 59 คน
6.สาขาวิชาภาษาไทย 58 คน
7.สาขาวิชาดนตรีศึกษา 39 คน
8.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 57 คน
รวมจานวนนักศึกษา 396 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5
ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (Active Learning) มากกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 1/2563 และ 2/2563 คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 750 คนดังนี้
1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 157คน
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 136 คน

บรรลุ

ไม่บรรลุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์

3. นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่ามีความ
ผูกพันกับคณะ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ครุศาสตร์ และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคณะ

กลยุทธ์
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และ
ฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วดั

1.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ
หรือบริการวิชาการหรือ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ด้านวิชาการ บริการวิชาการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของคณะและตาม
ลักษณะของรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 1.5.1 มีฐานข้อมูลศิษย์
เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
เก่าที่เป็นปัจจุบัน
นักศึกษา
และคณะครุศาสตร์
1.5.2 ชมรมศิษย์เก่า
ครุศาสตร์

5 กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย

เอกชน

1.5.3 หน่วยศิษย์เก่า
สัมพันธ์

3 เป้าประสงค์

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 125 คน
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 83 คน
5.สาขาวิชาสังคมศึกษา 108 คน
6.สาขาวิชาภาษาไทย 141 คน

บรรลุ

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ ร้อยละ 100 นักศึกษา
คณะครุศาสตร์จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการหรือบริการวิชาการ
หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม



ร้อยละ

100

ฐานข้อมูล

1

คณะครุศาสตร์มีการเก็บข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน



ชมรม

1

คณะครุศาสตร์ จัดตั้งเป็นชุมนุมศิษย์เก่า เนื่องจากการจัดตั้งชมรมจะ
เป็นการซ้าซ้อนกับชมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนครพนม ดังนั้น คณะ
ครุศาสตร์ จึงจัดตั้งเป็นชุมนุมศิษย์เก่า เพื่อจะประสานงานดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่า โดยศิษย์เก่า



หน่วย

1

8 ตัวชี้วัด

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มีเฟสบุ๊กกลุ่มศิษย์เก่าเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เช่น มีการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยกภาพศิษย์
เก่า ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่สาหรับศิษย์เก่า มีศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้า
ร่วมอบรมพอสมควร และคณะฯจะต้องดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า และเป็นจุดรวมศิษย์เก่าต่อไป



7
39

ไม่บรรลุ

1

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

40

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1. มีงบประมาณ
สนับสนุนทั้งภายในและ
ภายนอกสาหรับการทา
วิจัยหรือผลงานวิชาการ
ทางด้านการเรียนการ
สอนและสร้างองค์
ความรู้ให้กับบุคลากร
ในคณะ
2. มีงานวิจัย หรือ
ผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

กลยุทธ์
2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้ง
ภายในและภายนอก และ
จัดสรรงบประมาณให้กับ
บุคลากรสาหรับการวิจยั
ทางด้านการเรียนการสอน
และสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
2.1.1 จานวนเงินทุนวิจัย บาท/คน
ภายในคณะที่จัดสรรให้กับ
คณาจารย์
2.1.2 จานวนเงินทุนวิจัย
ภายนอกที่ได้รับ

บาท/คน

25,000

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่
บุคลากร ให้มีการผลิต
หนังสือ ตารา สือ่ การสอน
บทความวิจัย บทความ
วิชาการ และการนาเสนอ
ผลงานทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

2.2.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ

2.2.2 ร้อยละของหนังสือ
ตารา สื่อการสอนที่
ตีพิมพ์เผยแพร่

2.3 จัดประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เพื่อให้บุคลากรมีเวทีสาหรับ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3. บุคลากรภายในคณะ 2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทุกระดับ ได้รับการ
ด้านวิชาการสาหรับบุคลากร
พัฒนาสมรรถนะและ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
ทักษะอย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย
2,000

ผลการดาเนินงาน
มีการจัดสรรงบประมาณทุนวิจยั ภายในคณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2563
สาหรับคณาจารย์ เป็นจานวนเงิน 66,000 บาท ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่นบั
ลาศึกษาต่อ จานวน 60 คน งบประมาณทุนวิจัยภายในคณะ มีไม่เพียงพอต่อ
จานวนบุคลากรสายวิชาการ จึงทาให้ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุ

ไม่บรรลุ


บุคลากรสายวิชาการ ได้ทุนวิจยั เป็นเงินทั้งสิ้น 3,279,631 บาท



25

คณะครุศาสตร์ มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง



ร้อยละ

10

คณะครุศาสตร์ มีการผลิตหนังสือ ตารา สื่อการสอนที่ตพี ิมพ์เผยแพร่เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.3.1 จานวนครั้งในการ
จัดประชุมทางวิชาการใน
ระดับชาติ

ครั้ง/ปี

2

มีการยกเลิกโครงการกิจกรรม ช่วงปรับแผนกลางปี เนื่องจากมีข้อจากัดทาง
งบประมาณ



2.3.2 จานวนครั้งในการ
จัดประชุมทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ
2.4.1 มีการบรรยาย
พิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

ครั้ง/ปี

1

มีการยกเลิกโครงการกิจกรรม ช่วงปรับแผนกลางปี เนื่องจากมีข้อจากัดทาง
งบประมาณ



ครั้ง/ปี

2

ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 สาขาวิชา/ฝุายงานได้มีการจัดกิจกรรมโดยมีผู้ทรง
วุฒิภายนอกบรรยาย เช่น
1. กิจกรรมสัมมนาด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
2. กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนาชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู
3. กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนาชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู
4. กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563

41





รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

2.4.2 มีกิจกรรม
Faculty Learning
community

ครั้ง/ปี

6

เนื่องจากมีการยกเลิกกิจกรรมเพราะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้วารสารของคณะครุ
ศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai-Journal
Citation Index Centre
(TCI)

2.5.1 วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai-Journal
Citation Index Centre
(TCI) กลุ่ม 3

ฉบับ

1

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวารสารออนไลน์ จานวน 2 ฉบับ คือ วารสาร
คณะครุศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม 2563 และ ฉบับที่ 2
ประจาเดือนเมษายน 2563

2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
สายงาน

2.6.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตนเองตามสาย
งาน

ร้อยละ

100

42

ผลการดาเนินงาน
5. กิจกรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเวียดนาม และ
การใช้เทคโนโลยีฯ
6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น
7. กิจกรรมพบครูต้นแบบมืออาชีพ
8. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
9. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
10. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
11. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย

บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาตนเองตามสายงานคิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีโครงการกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม การฝึกอบรมการจัดทาวิจยั งานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ
2563
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดการความรู้ (KM) สาหรับคณาจารย์ด้านการ
เรียน การสอน และการวิจยั
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร

บรรลุ

ไม่บรรลุ







รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ศึกษา ปีงบประมาณ 2563
5. กิจกรรมพัฒนาตนเองตามสายงาน สาขาคอมพิวเตอร์
6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาไทย
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
8. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการวิจยั แก่อาจารย์และนักศึกษา
2.6.2 ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของตาแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรในคณะ
3 เป้าประสงค์

6 กลยุทธ์

ร้อยละ

20



บุคลากรสายวิชาการ ได้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 15 คน
แบ่งเป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.59 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด 61 คน แต่ปัจจุบันยังอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการของคณะกรรมการ กพว. มหาวิทยาลัยนครพนม

11 ตัวชี้วัด

6

5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1. มีชุมชน สถานศึกษา
สังคม ที่ได้รับการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการจัดบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา
สังคม อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั
3.1.1 จานวนกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
สถานศึกษา และสังคม

หน่วยนับ
กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
9
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ผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา และสังคม จานวน 9
กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมค่ายภาษาไทย
2. กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน
3. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 12
4. กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
5. กิจกรรมค่ายคลินิกดนตรี
6. กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP) : การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
8. กิจกรรมสื่อและศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย
9. กิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการ

บรรลุ


ไม่บรรลุ

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สอน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ปีงบประมาณ 2563 สาหรับโรงเรียนร่วมฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาและโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
มีการบูรณาการรายวิชาร่วมกับกิจกรรมการบริการวิชาการ จานวน 9
รายวิชา

บรรลุ



2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่
ได้จากการบริการวิชาการมา
พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ
ตารา และสือ่ เผยแพร่
ความรู้สู่สังคม

3.2 ส่งเสริมให้มีการนาองค์
ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน กลับมา
พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ
ตารา และสือ่ นวัตกรรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

3.2.1 จานวนรายวิชาหรือ
งานวิจัยที่บูรณาการกับ
การบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม

จานวน

9

3.2.2 จานวนหนังสือ
ตารา หรือสื่อนวัตกรรมที่
บูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม

จานวน

9

มีจานวนสื่อนวัตกรรมที่บูรณาการกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม มากกว่า 9 รายการ

3. มีความร่วมมือทางด้าน
การบริการวิชาการ ตลอด
ทั้งการแลกเปลี่ยนด้าน
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม
กับหน่วยงานทางการศึกษา
ในประเทศหรือต่างประเทศ

3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ หรือการ
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

3.3.1 จานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนด้านบริการ
วิชาการ ด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

กิจกรรม

3

จานวนกิจกรรมแลกเปลีย่ นด้านบริการวิชาการ ด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
2. กิจกรรมบริการวิชาการการแลกเปลีย่ นด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศ
3.กิจกรรมสัมพันธ์ครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
คณะจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน
สังคมและสร้างรายได้ให้กับ
คณะ
5 กลยุทธ์

3.4.1 จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.5.1 จานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการที่
สร้างรายได้

กิจกรรม

3

ดาเนินการกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
1 กิจกรรม คือ กิจกรรมครูผู้มีจิตอาสา

กิจกรรม

1

ดาเนินการกิจกรรมบริการวิชาการที่สร้างรายได้ จานวน 1 กิจกรรม
คือ กิจกรรมครูผู้มีจิตอาสากิจกรรมสื่อและศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ครูปฐมวัย

4. มีการบริการวิชาการที่
สร้างรายได้แก่คณะ

4 เป้าประสงค์

6 ตัวชี้วัด
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
มีการทานุบารุงศาสนา
เผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การบูรณาการการอยู่
ร่วมกันในประเทศกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
1 เป้าประสงค์

กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมการทานุบารุง
ศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน สังคม และ
ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงตอนกลาง
1 กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
4.1.1 จานวนกิจกรรมทานุ
กิจกรรม
บารุงศาสนาการเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อชุมชน สังคม

ค่าเป้าหมาย
3

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินกิจกรรมทานุบารุง
ศาสนาการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ
ชุมชน สังคม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์
2. กิจกรรมลอยกระทง
3. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา
5. กิจกรรมสืบสานตานานพระธาตุพนม

1 ตัวชี้วัด

บรรลุ


ไม่บรรลุ

1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการ
องค์การมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

2. คณะครุศาสตร์เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์
5.1 พัฒนาการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการ
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
คณะให้มีคุณภาพ สามารถ
นาไปใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างเป็นรูปธรรม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ

ตัวชี้วัด
5.1.1 ร้อยละความสาเร็จตาม
แผนดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
90

ผลการดาเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2663
คณะมีกจิ กรรมทั้งหมดจานวน 149 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 138 กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 กิจกรรม และไม่มกี ารดาเนินการ 9 กิจกรรม โดย
คิดเป็นร้อยละความสาเร็จตามแผนดาเนินงาน 93.95

บรรลุ


5.2.1 จานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย
และการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

6

ปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน 5 กิจกรรม
ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สาหรับคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย
2. กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทาวิจัยงานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย)
4. บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2563 สาหรับโรงเรียนร่วมฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาและโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
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ไม่บรรลุ

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์

3. มีโครงสร้างพืน้ ฐานที่ดี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์การ
3 เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
5.กิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2563
6.กิจกรรมพัฒนาตนเองตามสายงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

บรรลุ

5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
คณะได้มีกจิ กรรมร่วมกัน
เพื่อเชือ่ มความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์การ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

5.3.1 จานวนกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีของ
บุคลากรในคณะ

กิจกรรม

3



5.4.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาที่มี
ต่อโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สิ่งแวดล้อม
4 ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

4.00

คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
1.กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์
2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
3.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการทางานและ
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้อม ผลคะแนนการประเมินพึงพอใจคือ 4.65

4 กลยุทธ์



4

สรุปรวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 เป้าประสงค์ 21 กลยุทธ์ 30 ตัวชี้วัด บรรลุตามค่าเป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพกิจกรรมโครงการ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์

47
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กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2562 คณะครุ ศ าสตร์ ได้ จั ด โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น ครู แ ละฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมกิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ติดตาม ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
การเขียนวิจั ย และทบทวนเกี่ยวกับแนวทาง ระเบียบ ข้อบั งคับ และบทบาทหน้าที่ใ ห้กับนักศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์
หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมเป็นจานวน 450
คน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จั ด
โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น ครู แ ละฝึ ก ประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ค รู กิ จ กร รม : ป ฐม นิ เ ทศ นั ก ศึ กษา ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รหัส 59 (ทดลองสอน) ขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ แนวทางและระเบี ย บข้ อ บั งคั บ
การปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ก่อนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนมเป็ น
ประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมเป็น
จานวน 460 คน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 50 พรรษามหาวชิ ร าลง
กรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 6:00 น นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะและส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช



วันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันฉลิมพระชนม์พรรษา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1อาคาร
จตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดพิธีซ้อมเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
การศึกษา 2561-2562 ขึ้นเพื่อให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รู้ถึงกฎระเบียบและ
ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิ น" สืบสาน
สู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณด้านข้างอาคารพิทยปกรณ์

 วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2562 ถึ ง วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2562 สาขาวิ ช าการบริ ห ารและพั ฒ นาการศึ ก ษา คณะ
ครุศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการบริหารแก่นักศึกษา สาหรับนักศึกษา รหัส ๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา โดยการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา ณ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมครูอังกฤษสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
นอกห้องเรียน อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสระหว่างนักศึกษาทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและ
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นโอกาสสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ฝุายกิจการนักศึกษา
ได้จัดกิจกรรมทักษะการเป็นผู้นาให้แก่นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 – 3 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพูดในที่ชุมชน การประกอบศาสนพิธี การ
ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทา CPR การ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย และฝึกภาวะความเป็นผู้นา
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 12-19 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 9 หลักสูตร แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี จานวน 8 หลักสูตร
และ ระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ
ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย์คณะครุศาสตร์มหาลัยนครพนม
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนเกี่ยวกับการปรับตัวในการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้
เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และการทางานเป็นทีม ได้เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเสริมสร้างการมีศรัทธาและมีใจรักสถาบัน พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและงานด้าน
การเงินที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ให้
การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะครุศาสตร์ กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2562 โดยมีรายนามคณะกรรมการฯ ดังนี้ 1) อาจารย์
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ 2) นางอาภาพร สุพร 3) นางสาว
เพ็ญพิชญา ปิดตะ
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 และฝุายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิด
โลกกิจกรรม ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ชมรม และชุมนุม ที่ตนเองสนใจ ตามความสามารถ และสนใจของตนเอง และเป็นการ
เปิดตัว ดาว เดือน และดาวเทียม ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งกาจัดกิจกรรมเป็นไปในลักษณะการจัดกิจกรรม New
Normal โดยให้สาขาวิชาส่งตัวแทนสาขาวิชาละ 7 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ลานเอนกประสงค์ ส่วนนักศึกษาคนอื่น
ให้เข้าห้องสาขาตนเอง เพื่อได้รับชมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสด


 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 และฝุายกิจการนักศึกษา ได้
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ Freshmen night คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากล้าแสดงออก ในการทา
กิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ การจัดกิจกรรมเป็นในลักษณะของ New Normal มีการถ่ายทอดสดการประกวด ดาว เดือน
และดาวเทียม ให้นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาที่อยู่ประจาห้องของตนเอง ที่อาคารพิทยปกรณ์ มีเพียงส่งตัวแทน
นักศึกษาสาขาวิชาละ 10-15 คน ที่รับชมสดที่ห้องประชุมพนมศิลป์ ผลการประกวด ดาว ชนะเลิศได้แก่
นางสาวสลิลทิพย์ สุริยะวรรณ สาขาวิชาสังคมศึกษา เดือน ได้แก่ นายจีรพัฒน์ ราชสินธ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
และดาวเทียม ได้แก่ นายอนุชา จันทร์หล่น สาขาวิชาสังคมศึกษา
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ฝุายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม จัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้แสดงออกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เรียนรู้ และ
แสดงออกในหน้าที่ของความมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือ
ของสถาบันครอบครัว และเป็นจิตสาธารณะ ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหา วชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 และฝุายกิจการนักศึกษา ได้
จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกของศิษย์ในการแสดงความเคารพ
ต่อ ครู อ าจารย์ ใ นฐานะผู้ ประสิ ท ธิป ระสาทวิ ชาความรู้แ ก่ ศิษ ย์ นั ก ศึก ษาได้ ร่ว มกั น แสดงออกทางความคิ ด
สร้างสรรค์ และความสวยงามในการประดิษฐ์ พานไหว้ครู และร่วมสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยของพิธี ไหว้
ครู ลักษณะการจัดกิจกรรม New Normal ให้ส่งตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาละ 20 คนเพื่อเข้าพิธีไหว้ครู
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รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
 วันที่ 8-9

มิถุนายน 2563 สาขาวิช า
ภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ จั ด กิ จกรรม
พั ฒ นาแผนบริ ห ารหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
ภาษาไทย ณ ห้องพะยูงชั้น 2 คณะครุ
ศาสตร์ เพื่อเป็นการวางแผนให้ หลักสูตร
มี ค วามก้ า วหน้ า ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ได้ดาเนินโครงการการประชุมวิชาการ
ระดับ ชาติ กิจกรรม การเข้าร่ วมประชุม วิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมีวั ตถุประสงค์ เพื่อ ให้นัก ศึก ษา
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 11 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “EDUCA 2019 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12” และได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ จากหัวข้อที่นาเสนอซึ่งล้วนแล้วแต่ทันสมัยตามศาสตร์ ทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี
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กิจกรรมสนับสนุนทุนการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่
1

2
3

4

5
6
7

8

9

ชื่อเรื่อง
ภาวะผู้นาของหัวหน้าสาขาวิชา ในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
การพัฒนากระบวนทัศน์การสอนและการ
เรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมทักษะการคิดขัน้ สูงใน
ยุคการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาวิชาชีพครู
การบริหารจัดการธุรกิจเครื่องดนตรี
ชุมชนบ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม
การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชัน้ เรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
สอนแบบมีส่วนร่วม 5P ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ด้านการใช้คาใน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
แนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์
หามแห่ ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม
ปัจจัยองค์การกับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัย
นครพนม
การประเมินพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ
กรณีศึกษาโรงเรียนสังข์ศรี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มุกดาหาร เขต 1
รวมงบประมาณ

ชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ(บาท)

ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี

11,000

ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช

11,000

อ.ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์

11,000

อ.ดร.จารุวรรณ เขียวน้าชุม

11,000

อ.กัลยาณี ม่วงไทย

11,000

อ.เฉลิมพล อะทาโส

11,000

ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

10,000

ผศ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์

10,000

อ.ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด

10,000
96,000
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กิจกรรมสนับสนุนทุนการผลิตหนังสือ/ตารา หรับบุคลากรสายวิชาการ
รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตารา คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ
อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้าชุม

ชื่อเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมทางการศึกษา
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research
for Learning Development)
อาจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ
Principle of chemistry
อาจารย์ ดร.วิจิตรา โสเพ็ง
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Mathematics
Computer)
อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย
English Error Analysis
อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
อาจารย์พักตร์พริ้ง พลหาญ
วรรณกรรมปัจจุบัน
ว่าที่ ร.ต.หญิง อุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์
โลกแห่งนิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ธิดาพร สวยสอาด
หลักฟิสิกส์ 1
อาจารย์นันทิญา พันธ์โชติ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม
ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเบื้องต้น
อาจารย์อัครพล ไชยโชค
พัฒนาการทางสมองและการคิดสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
อ.ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหาร
การศึกษา
อ.ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
การประกันคุณภาพ หลักการและแนวคิด
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
200,000

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2563
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อคณาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์

ป.เอก
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน
1 รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ
2 รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 10 คน
1 ผศ.ว่าที่ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
2 ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ
3 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
4 ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
5 ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
6 ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี
7 ผศ.มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์
8 ผศ.ดร.นาฏยาพร บุญเรือง
9 ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี
10 ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
11 ผศ.ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด
12 ผศ.ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
13 ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง

ตาแหน่ง

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สรุป
1. คณาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน
2. คณาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 13 คน
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ป.โท

ป.
ผศ. รศ. ป.โท ผศ. รศ.
เอก
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
\

 วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 มีการจัดโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน : กิจกรรมให้ความรู้เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โควิด- 19 และผลิตสเปย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบในสถานศึกษาใน
เครือข่ายการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย กั บ ชุ ม ชนและเป็ น การประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ โดยส่วนหนึ่งขอสเปรย์
ที่ ไ ด้ ม อบให้ ง านอาคารสถานที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
นครพนม ได้นาไปจัดเตรียมไว้ให้นักศึกษาและบุคคลากรคณะครุ
ศาสตร์ได้ใช้ทุกห้องเรียน ห้องประชุม และส่งมอบให้กับโรงเรียน /
ชุมชนเครือข่ายการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะครุศาสตร์

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการ
อบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
จ.นครพนม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้ จากรายวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม การมา
ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
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 วันที่ 27 มิถุนายน2563 สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหาร สาหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่
11 พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ โดยกิจกรรมมีการ่วมปฏิบัติในการทานุบารุงวัด
พร้อมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง"หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษา"โดยพระครูศรีปริยัติการ ณ
วัดโอกาสศรีบัวบาน
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กิจกรรมการทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมลอยกระทงกับมหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปี 2562
โดยคณะครุสาสตร์ได้ส่งกระทงและนางนพมาศ เข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทกระทงสวยงาม และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 นางนพมาศ โดยกิจกรรมครั้งนี้เพื่อนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดให้ดารงคงอยู่คู่สังคมไทย อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และ
นักศึกษาอื่นภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดจนหน่วยงานภายนอกและชุมชน

 วั น ที่ 1 กรกฏาคม 2563 งานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ฝุายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยนครพนม ได้จัด กิจกรรมวันเข้าพรรษา
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวัน
สาคัญทางศาสนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่
1 กรกฎาคม 2563 ณ สานักสงฆ์อรัญวิเวก และวัดศรี
บุญเรือง บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.
นครพนม
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 วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดี
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม นานักศึกษาที่เป็นนางรา จานวน 30 คน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญา
ศรีสัตตนาคราช ประจาปี 2563 ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคของชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้าโขง
และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
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 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขั นตี รอง
คณบดีฝุายกิจการนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เป็นประธานในการดาเนินกิจกรรมงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ฝุายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมสืบสานตานานพระธาตุพนม ประจาปีการศึกษา
2563 เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการดาเนินชีวิต และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาจิตใจ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้มี มีคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ากิจกรรม
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กิจกรรมการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
 วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2563 คณบดีคณะครุ
ศาสตร์ มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ รอง
คณบดีฝุายบริหารและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทาวิจัยงาน
สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รอง
ศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ
พลสนะ ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรม เซ็นเตอร์พอยต์ ไพรม์
โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
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วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี กิจกรรมทบทวน แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ และแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย ในการดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2562 ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลการประเมิน ดังนี้
ระดับหลักสูตร
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ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ในการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (จานวน 6 ตัวบ่งชี้)
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในคณะ/วิทยาลัย
1.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย
1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม
1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
1.5 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 7C) และ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน
1.6 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม แสดงออก
ในการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (จานวน 3 ตัวบ่งชี้)
2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัย
2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในคณะ/วิทยาลัยที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคม
ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม
2.3 จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงตอนกลาง
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย (จานวน 2 ตัวบ่งชี้)
3.1 จานวนชุมชนเปูาหมายที่คณะ/วิทยาลัยได้ดาเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการดาเนินการกับ
มหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (จานวน 1 ตัวบ่งชี้)
4.1 จานวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะ/วิทยาลัยได้ดาเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการกับมหาวิทยาลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) เพื่อสืบสาน เช่น
การศึกษาเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี
มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จานวน 16 ตัวบ่งชี้)
5.1 ด้านคุณภาพหลักสูตร (จานวน 2 ตัวบ่งชี้)
5.1.1 ร้อยละของหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลัก
สูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน
5.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ (จานวน 13 ตัวบ่งชี้)
พันธกิจด้านการ 5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/
เรียนการสอน
วิทยาลัย
5.2.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/
วิทยาลัย
5.2.3 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาสังกัด
คณะ/วิทยาลัย
พันธกิจด้านการ 5.2.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
วิจัย
นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย
5.2.5 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะ/
วิทยาลัย
พันธกิจด้านการ 5.2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/วิทยาลัย
บริการวิชาการ
พันธกิจด้านทานุ 5.2.7 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/วิทยาลัย
บารุงศิลปะ
วัฒนธรรม
พันธกิจด้าน
5.2.8 ระบบและกลไกการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กระบวนการ
กลุ่ม ข
บริหารจัดการ 5.2.9 ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างคณะ/วิทยาลัยใน
ด้วยหลัก
ระดับอุดมศึกษา
ธรรมาภิบาล
5.2.10 ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
การบริหาร
5.2.11 อาจารย์ประจาสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จัดการบุคลากร 5.2.12 อาจารย์ประจาสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
และทรัพยากร 5.2.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลาการสาย
การเรียนรู้
สนับสนุน
5.3 ด้านกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ (จานวน 1 ตัวบ่งชี้)
5.3.1 ระบบกากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะและหน่วยงาน
สนับสนุนของคณะ/วิทยาลัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา (จานวน 3 ตัวบ่งชี้)
อัตลักษณ์ของ 6.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัย ที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ผู้สาเร็จ
3 ภาษา
การศึกษา
6.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยที่มีความสามารถในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน
6.3 จานวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ)
รวม
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5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.73
3.35
5.00
1.88
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.69
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
2.1 การเขียนรายงานข้อมูลรายละเอียดผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ควรระบุรายละเอียดให้
ครบถวน เช่น ผู้วิจัย และผู้ร่วม ชื่องานวิจัย ชื่อการประชุมทางวิชาการ/ชื่อวารสาร ครั้งที่ วันเดือนปีที่เข้าร่วม หน้า
เอกสาร เป็นต้น
2.2รอบระยะเวลาการประเมินควรระบุให้ชัดเจน
มาตรฐานที่ 3
3.1 การกาหนดชุมชนเป้าหมายในดาเนินงานที่คณะครุศาสตร์ดาเนินการเองควรมีการบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของงานบริการวิชาการให้ชัดเจน
3.2 ความต่อเนื่องควรมีการแสดงหลักฐานให้ชัดเจนของข้อมูลในการลงพื้นที่ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย
3.3 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ทางคณะครุศาสตร์ได้กาหนดชุมชนแล้วนั้น ควรมีการระบุชื่อโครงการ/
กิจกรรมให้ชัดเจน วันเดือนปีที่จัดกิจกรรม และมีการสรุปผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อประเมินความสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมด้วย
3.4 หลักฐานการนามาอ้างอิง ควรมีแบบสรุปผลการดาเนินงานมาอ้างอิงด้วย
มาตรฐานที่ 4
4.1 การเขียนรายงานประเมินตนเองควรมีรายละเอียดข้อมูล วันเดือนปี ที่จัดกิจกรรม และแบบสรุป
ข้อมูลรายงานผลการดาเนินโครงการควรจัดทาตามรูปแบบที่คณะกาหนดโดยเฉพาะรายชื่อผู้เข้าร่วมและการ
ประเมิน และควรมีการนาข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ
4.2 ควรมีการกาหนดวงรอบระยะเวลาการประเมินให้ชัดเจน
มาตรฐานที่ 5
5.1 ทุกตัวบ่งชี้หากต้องมีการนาผลมาปรับปรุงควรมีการระบุในการประชุมและรายงานผลการปรับปรุงที่
ชัดเจน
5.2 ควรให้ความรู้บุคลากรด้านกระบวนการทา KM ให้ถูกต้องชัดเจน
5.3 ควรมีการทบทวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
มาตรฐานมีความเข้าใจในเกณฑ์ต่าง ๆ
มาตรฐานที่ 6 ด้านอัตลักษณ์
6.1 ควรมีการแจ้งกาหนดรอบระยะเวลาในการประเมินให้ชัดเจน
6.2 ควรมีนิยามความหมายของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายขอคณะฯให้บุคลากรที่เก็บข้อมูลเข้าใจให้ตรงกัน
ทุกๆ มาตรฐานเพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล
6.3 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะต่างๆ ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เมื่อมีการรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรมแล้วควรมีการนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะด้วย
6.4 การกาหนดเกณฑ์ในการทดสอบตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ ควรมีการกาหนดเกณฑ์
ในรูปแบบคณะกรรมการ/เกณฑ์กลาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการดาเนินการและไม่ควรจัดโครงการเพื่อ
เป็นแนวทางในการตอบตามเกณฑ์ประกัน แต่การจัดกิจกรรมควรเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่สังกัด
คณะครุศาสตร์จริง ๆ และควรมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมาให้ผู้บริหารทราบ
75

รายงานประจาปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จากการสัมภาษณ์
1. ควรมีการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เช่น สายวิชาการ และสายสนับสนุน ควรแยกออกจากกัน
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น
3. ควรพัฒนาและส่งเสริมสายสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น เรื่องระเบียบต่าง ๆ หากมี
การเปลี่ยนแปลง
4. ควรมีการจัดห้องสาหรับนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา เพื่อให้เขาได้ทากิจกรรมได้อย่างเต็มที่
5. ควรมีการจัดสรรห้องสาหรับงานศิลปวัฒนธรรม / ในการเตรียมซ้อมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีห้องเก็บอุปกรณ์และห้องซ้อมราที่ชัดเจน
6. ควรมีห้องพยาบาลสาหรับนักศึกษาที่เป็นสัดส่วน
7. จากบุคคลภายนอก อยากให้คณะครุศาสตร์ส่งนักศึกษาฝึกสอนสาขาภาษาไทยไปทางโรงเรียนที่ขาด
แคลนด้วย
ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
1. นักศึกษาฝึกสอนมีจิตอาสา แม้ไม่ใช่หน้าที่ก็เต็มใจช่วยเหลือ เช่น การไปรับนักเรียนตอนเช้าร่วมกับครูเวร
2. ลงพื้นที่ช่วยโรงเรียนพบผู้ปกครองตั้งแต่ยังไม่เปิดภาคเรียน
3. มีความคิดสร้างสรรค์จัดบอร์ดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีมาก เช่น ด้านคอมพิวเตอร์
4. จิตอาสาสอนนักเรียนในรายวิชาที่ขาดแคลนครู
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คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี 2563
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่ ้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี
1.4 อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
1.5 นางภัคณัท หตะเสน
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรือง
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรร ธงยศ
2.5 อาจารย์วีระศักดิ์ จุลดาลัย
2.6 อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย
2.7 อาจารย์ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์
2.8 อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
2.9 รองศาสตจราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ
2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิจิตรา ธงพานิช
2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนา ประสานตรี
2.13 รองศาสตจราจารย์ดร.นิราศ จันทรจิตร
2.14 อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์
2.15 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
2.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
2.17 อาจารย์สุภาวรรณ ฤๅกาลัง
2.18 อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์
2.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
2.20 อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
2.21 อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
2.22 อาจารย์อภิรดี แข้โส
2.23 อาจารย์ ดร.สุวิมล คาน้อย
2.24 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้าชุม
2.25 อาจารย์นิดาพร อาจประจญ
2.26 อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
2.27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด
2.28 Mr.Lloyd Eugene Wagner
2.29 อาจารย์ ดร.ศุภกร ศรเพชร
2.30 อาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน
2.31 อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์
2.32 อาจารย์พักตร์พริ้ง พลหาญ
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2.33
2.34
2.35
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2.39
2.40
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อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน
อาจารย์ธิดาพร สวยสะอาด
อาจารย์ ดร.กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช
อาจารย์นันทิญา พันธ์โชติ
อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา
ว่าที่ รต.หญิงอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์
อาจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง
อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา
อาจารย์ ดร.เบญจ์ กิติคุณ
อาจารย์จุฬาพร พลรักษ์
อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว
อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์
อาจารย์กาพร ประชุมวรรณ
อาจารย์ธีระวุฒิ มูลเมืองแสน
ผู้ช่วยศาสตจราจารย์มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์
อาจารย์ ดร.วิจิตรา โสเพ็ง
อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม
อาจารย์ ดร.สุรพงศ์ รัตนะ
อาจารย์ชมพู่ ลุนศักดิ์
อาจารย์อัครพล ไชยโชค
อาจารย์ ดร.ลีลาวดี ชนะมาร
อาจารย์ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
อาจารย์สุรีรัตน์ ตลับเงิน
อาจารย์ปวรี กาญจนภี นิลผาย
อาจารย์เฉลิมพล อะทาโส
อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี
อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์
นางภัคณัท หตะเสน
นางสุปภาดา เซียวสกุล
นางสาวอรอนงค์ คาคนชื่อ
นายนิธิศ ทองอนงค์
นางสายชล วงค์ใหญ่
นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์
นางสาวอรอนงค์ มงกุฎ
นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย
นางสาวสิริกานต์ แก้วไกรสร
นายจักรกฤษ เสนาศรี
นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์
นายอาทิตย์ โสภา
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นางสาวสุภาวดี กาญจนเกต
นางสาวอิชยา กองไชย
นางสุชิรา ศรีสมยา
นายจีระศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ
นางสาววัชราภรณ์ วังหอม
นายวรวัฒน์ ไชยนาค
นางสาวอรพรรณ ประทุมทอง
นายวินัย บุญละคร
นางสาวกฤติกา ยศอินทร์
นายนิตินนท์ ฉิมแสง
นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์
นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา
นางสาวชนิดา ขัดทะเสมา
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