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สาส์นจากคณบดีคณะครุศาสตร์
รายงานประจาปี พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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.2564 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการภายในคณะครุศาสตร์ และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทางานในปีต่อ ๆ ไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจาปี 2564 ฉบับนี้ จะสามารถ
สะท้อนถึงผลการบริหารจัดการการดาเนินงานของคณะได้อย่างชัดเจน บ่งบอกถึงคุ ณภาพ และประสิทธิภาพภายใน
ยังประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ในนามผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประจา
คณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการดาเนินงานในคณะ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน
การดาเนินงานของคณะด้วยดีตลอดมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
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 านาจตามความ
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
ที่มคี ุณภาพ คุณธรรม นาสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
2.2 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา
เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
4. ส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการ
การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.3 เป้าประสงค์
1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางได้
4. มีการส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการการอยู่
ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
5. มีร ะบบการบริ ห ารจั ดการเป็น ที่ยอมรั บของบุ คลากร บุ คลากรมีค วามสุ ข และมีส่ ว นร่ว มในการ
บริหารงานในคณะ
1
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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
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8. คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุธดิ า เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
ผู้ช่วยคณบดีงานหลักสูตรและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา
ผู้ช่วยคณบดีงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
ผู้ช่วยรองคณบดีงานบัณฑิตศึกษา

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย
และบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวารสารและงานวิจัย
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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
รองศาสตราจารย์สุธดิ า เลขะวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทรจิตร
อาจารย์ ดร.เบญจ์ กิติคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิดาพร อาจประจญ
อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์
อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน
อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวสิ าข์ จรัสกมลพงศ์
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ
อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
นางภัคณัท หตะเสน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางณัฐธยานันท์ สุวอ
นายนิธิศ ทองอนงค์

คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประธานสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
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

60

30

6

0
-

30

1.1 ข้าราชการ (เงินแผ่นดิน)

0
-

3

3

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)

40

-

-

19

21

1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

1

-

-

1

1.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)

13

-

-

7

6

2. สายสนับสนุน

41
3

16
-

10

2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)

15
-

0
-

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

5

-

2.3 พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน)

8

-

4
6

2.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)

24

15

2.5 พนักงานจ้างเหมา

1
101

สายงาน/ประเภทบุคลากร

รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

3
1

-

2

-

5

4

-

-

1

-

-

15

16

40

30

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

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

รวม

3
17
4

3
1

1
1

10
3

3
10
2

2

6
41
13

24

4

2

13

15

2

60

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
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บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด

ผศ.ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร

ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว

7

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
ประธานสาขาวิชา

รศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ

รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ

อาจารย์ ดร.ปวรี กาญจนภี

ผศ.ดร.นาฏยาพร บุญเรือง

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

รศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี
ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.เบญจ์ กิติคุณ

ผศ. ดร.ศุภกร ศรเพชร
8
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.นิดาพร อาจประจญ

อาจารย์จุฬาพร พลรักษ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์

อาจารย์ อัครพล ไชยโชค

อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ลีลาวดี ชนะมาร
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน

อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์

ผศ.ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ

ผศ.ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน

อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ธิดาพร สวยสอาด

อาจารย์ ดร.สุรพงศ์ รัตนะ

อาจารย์วีระศักดิ์ จุลดาลัย

10
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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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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม

ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์

ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด

ผศ.ดร.วัชรี แซงบุญเรือง

สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์

ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี

อาจารย์ ดร.สุวิมล คาน้อย

ผศ.อภิรดี แข้โส

ผศ.มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
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สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์พักตร์พริ้ง พลหาญ

อาจารย์สุภาวรรณ ฤากาลัง

ผศ.ดร.กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช

อาจารย์นันทิญา พันธ์โชติ

อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม

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

14

นายอาทิตย์ โสภา
นักวิชาการบัญชี
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บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวอรอนงค์ คาคนซื่อ
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ

นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์

นางสาวสายชล วงค์ใหญ่

เจ้าหน้าที่งานวิจัย

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายนิธิศ ทองอนงค์

นางสุปภาดา เซียวสกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นางสาวอิชยา กองไชย

นางสาวชนิดา ขัดทะเสมา

นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวกฤติกา ยศอินทร์

นายวินัย บุญละคร

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย

15

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
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บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์

นางสาววัชราภรณ์ วังหอม

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางสาวสุชิรา ศรีสมยา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางณัฐธยานันท์ สุวอ

นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา

นางสาวสุภาวดี กาญจนเกตุ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ/สารบรรณ

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นายรัฐพงษ์ โป้เคน

นางสาววิมลแย้ม โสมี

นางสาวอาริยา บรรหาญ

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

เจ้าหน้าที่สาขาวิชา ป.บัณฑิต

16

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

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
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11. หลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมจานวน 13 หลักสูตร ดังนี้
ระดับ
หลักสูตร
สาขาวิชา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต
ปริญญาตรี

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

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

12. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและระดับการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ปร.ด.)
1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
1. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ประถมศึกษา
3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4. สาขาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา
6. สาขาวิชาภาษาไทย
7. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
8. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
รวมจานวนนักศึกษาทั้งสิน้

ปริญญาเอก
12
12

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

157
123
7
26
1

12
18

157

180
180
1,598
227
162
211
138
283
280
224
73
1,778

รวม
12
12
157
123
7
26
1
180
180
1,598
227
162
211
138
283
280
224
73
1,947
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ข้อมูลจากงานทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564

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 6 กันยายน 2564
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14. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติประจาปี 2564
ผลผลิต

แผ่นดิน

รายได้

ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

1,440,000.00

26,263,200.00

ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1,620,000.00

เงินสะสม
รวมงบประมาณ

3,060,000.00 26,263,200.00

สะสม

รวม

ร้อยละ

27,703,200.00

86.07

1,620,000.00

5.03

2,865,250.00

2,865,250.00

8.90

2,865,250.00

32,188,450.00

100.00

15. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
เงินสะสม
รวมงบประมาณ

ได้รับจัดสรร
3,060,000
26,263,200
2,865,250
32,188,450

เบิกจ่าย
3,058,075
17,291,460
2,863,007
23,212,542

20

ร้อยละของการเบิกจ่าย
99.94
65.84
99.92
72.11
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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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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564การดาเนิน งานของคณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย นครพนม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติร าชการของคณะ โดยมี การจัด กิจกรรม/โครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกาหนดไว้ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ ประกอบไปด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้งบประมาณเงินสะสม และเงินกองทุนจานวนเงินทั้งสิ้น 32,188,450 บาท จาแนกตาม
ประเภทรายจ่ายตามตาราง
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
รวม

2
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จานวน
โครงการ
20
7

จานวนเงิน (บาท)
3,026,402.00
2,204,198.00

3

419,054.00

3
3

381,000.00
7,000.00

4

15,150.00

20

29,162,048.00
32,188,450.00
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1. ผลการบริหารจัดการเงินงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
แผนการกาหนดงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีมาตรฐาน
และคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคณ
ุ ภาพ และบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
รวม
รายจ่ายประจา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

2,204,198

2,084,865

119,333

68.89

419,054

369,000

50,054

12.19

381,000

350,800

30,200

11.59

7,000

7,000

-

0.23

15,150

15,150

-

0.50

3,026,402
29,162,048
32,188,450

2,826,815
20,385,727
23,212,542

199,587
8,776,321
8,975,908

93.41
69.90
72.11

ผลการบริหารจัดการเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์จานวน 3,026,402 บาท มีการเบิกจ่ายจานวน 2,826,815 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.41
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจาจานวน 29,162,048 บาท มีการเบิกจ่ายจานวน 20,385,727บาท คิดเป็นร้อยละ 69.90 ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจานวน 32,188,450 บาท
มีการเบิกจ่ายจานวน 23,212,542 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.11 ของการเบิกจ่ายภาพรวมทั้งหมด
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้
ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการหลัก เงินงบประมาณจัดสรรจานวน 2,204,198 บาท เงินงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเป็นจานวน
ทั้งสิ้น 1,781,401 บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 119,197 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.8
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
กิจกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
เทคนิคในการเขียนผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินคุณภาพภายในสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและจัดทาแผนบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
กิจกรรมสัมมนานักศึกษาด้านการเตรียมความพร้อมในการเรียน การจัดทาดุษฎี
นิพนธ์ และการวิจัยทางวิชาการประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมการวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์
กิจกรรมการวิพากษ์วิทยานิพนธ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2564
กิจกรรมการจัดทาจุลสารออนไลน์ครุศาสตร์
25

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์
งานประกัน
งานประกัน
งานประกัน
งานประกัน
งานประกัน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
คณะครุศาสตร์
ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ยอดงบจัดสรร

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

14,936
-

14,936

-

-

-

-

-

-

-

12,936

12,936

-

2,000

2,000

-

531,444

520,120

11,324

45,000

43,720

1,280

ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ

60,000

60,000

-

60,000

60,000

-

40,000

40,000

-

50,000

50,000

-

งานจุลสาร

1,044

1,020
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ลาดับ
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมศึกษานอกห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ดนตรีศึกษาในศตวรรษที่ 21”
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นักศึกษา ชั้นปีที่ 2
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษาประจาปี
การศึกษา 2564 (ป.โท นวัตกรรมฯ)
โครงการจัดหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
กิจกรรมสอนเสริมความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับ และทฤษฎีดนตรีตะวันตก
สาหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ การวิเคราะห์ การจัดการเรียนการสอนทางดนตรี ใน
กลุ่มนักเรียนที่มีความพบพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ดนตรีศึกษาในระบบการศึกษาไทย”
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรม อบรมการผลิตสื่อผ่านกิจกรรม STEM เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษ
ที่ 21
กิจกรรมตามรอยภาษาและวรรณกรรมไทยสูม่ ิติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านคณิตศาสตรศึกษา
26

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ยอดงบจัดสรร

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

60,000
17,000
43,200
35,000
15,000

60,000
17,000
43,200
34,980
15,000

20
-

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

27,000

27,000

-

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

25,000

25,000

-

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมฯ

43,200
10,000

43,200

10,000

คณะครุศาสตร์
งานหลักสูตร
งานหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

210,480
16,700
16,700
2,000

210,418
16,700
16,700
2,000

62
-

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

3,000

3,000

-

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

20,000

20,000

-

25,000

24,958

42

8,000

8,000

-

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

39,600

39,600

-

50,000

49,980

20

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลาดับ
1.3.10
1.3.11
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสร้างสื่อ
ออนไลน์
กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์ และสือ่ การเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาและอาจารย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรมพัฒนาทักษะการบริหารแก่นักศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (รหัส 60)ทดลองสอน
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 59)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (รหัส61) ปี 4 สังเกต
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส63) ปี 1 สังเกต
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส62) ปี 2
ทดลองสอน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 60)
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 59)
กิจกรรมพบผู้บริหารและครูพเี่ ลี้ยง
กิจกรรมสมุดบันทึกกิจกรรมความเป็นครู
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ บริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ การสัมมนาการจัดทาดุษฎีนพิ นธ์และการ
วิจัยของนักศึกษา
กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 11 และรุ่น 12
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการวิจยั แก่อาจารย์และนักศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหาร
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ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

ยอดงบจัดสรร

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

17,480

17,480

-

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

12,000

12,000

-

คณะครุศาสตร์
ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

303,600

303,464

136

120,000

120,000

-

ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
คณะครุศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

183,600

183,464

136

766,800

681,040

85,760

ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

10,000

9,000

1,000

ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ

290,000

285,240

4,760

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-
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ลาดับ
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
1.5.11
1.5.12
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
1.5.24
1.5.25
1.5.26

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ Freshmen night คณะครุศาสตร์
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ Freshmen night มหาวิทยาลัยนครพนม
ปฐมนิเทศ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา
กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีประจาปี
กิจกรรมอบรมกฏหมายสาหรับครูและเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ
กิจกรรมอบรมและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ชั้นปี 1
กิจกรรมครูต้นแบบมืออาชีพ ชั้นปี 5 (รหัส 59)
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะ
กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนาชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพสาหรับครู
กิจกรรมอบรมการบริหารงานทั่วไปในโรงเรียน
กิจกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
อบรมผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรูเ้ บื้องต้น
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ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

ยอดงบจัดสรร

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

4,500

4,500

-

3,600

3,600

-

งานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

10,000

10,000

-

7,500

7,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,600

3,600

9,000

-

9,000

-

-

7,200

7,200

-

3,600

3,600

-

7,200
-

7,200

-

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลาดับ
1.5.27
1.5.28
1.5.29
1.5.30
1.5.31
1.5.32
1.5.33
1.5.34
1.5.35
1.5.36
1.5.37
1.5.38
1.5.39
1.5.40
1.5.41
1.5.42
1.5.43
1.5.44
1.5.45
1.5.46

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพโรงเรียน
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องใหม่สู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่
กิจกรรมสอนเสริมความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมติวสอบครูผู้ช่วยสาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางภาษาไทย
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เอกไทย (เอกไทยเริงรื่น ม่วนซื่น สัมพันธ์)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
กิจกรรมค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่นอีสานเหนือ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

ยอดงบจัดสรร

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

22,800

22,800

-

8,400

8,400

-

18,000

18,000

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

17,000

17,000

-

3,000

3,000

-

22,000

22,000

-

9,600

9,600

-

15,000

15,000

-

16,000

16,000

-

10,000

10,000

-

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

20,000

20,000

-

5,100

5,100

-

28,800

28,800

-

6,050

6,050

-

6,350

6,350

-

15,000

15,000

-

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

2,500

2,500

-

งานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5,000
-

5,000

-

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลาดับ
1.5.47
1.5.48
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
กิจกรรมบริหารสัมพันธ์
กิจกรรมซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร สาหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
กิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่วิชาชีพ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ส่งลูกเอกไทยไปเป็นครู)
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (สายวิชาการ)
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
รวมงบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบ
ป.บัณฑิต
ป.บัณฑิต
คณะครุศาสตร์
ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
งานทะเบียน

ยอดงบจัดสรร

งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
งานบุคลากร
งานบุคลากร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ยอดงบใช้จริง

ยอดงบคงเหลือ

30,000

30,000

50,000

50,000

92,530

92,505

25

40,000

40,000

-

26,080

26,055

25

2,000

2,000

-

-

-

10,000

10,000

-

14,450

14,450

-

284,408

262,382

22,026

39,570

39,570

-

179,700

157,700

22,000

30,000

29,988

12

20,138

20,134

4

15,000

14,990

10

2,204,198

1,781,401

119,197
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งสิ้น
3 โครงการหลัก เงินงบประมาณจัดสรรจานวน 419,054 บาท เงินงบประมาณที่ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน 369,000 บาท เงินงบประมาณคงเหลือจานวน 50,054 บาท เพื่อ
ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ประกอบไปด้วย การส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการพัฒนาตนเองตามสายงาน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนางานที่ รับผิดชอบ รวมไปถึงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนางานวิจัย ตารา เอกสารทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและ รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสาหรับบุคลากร
2.1.1 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การร่วมประชุมทางวิชาการและ
การศึกษาดูงานของผู้สอนและนักศึกษา
2.1.2 กิจกรรมการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2.2 โครงการส่งเสริมการเขียนตาราและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
2.2.1 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
2.2.2 กิจกรรมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการของอาจารย์สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา
2.2.3 สนับสนุนทุนการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
2.2.4 กิจกรรมนาเสนอบทความความเป็นครู
2.3 โครงการพัฒนามาตรฐานวารสารครุศาสตร์
2.3.1 วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

ยอดงบจัดสรร
100,000

ยอดงบใช้จริง
100,000

ยอดงบคงเหลือ
-

ป.เอก หลักสูตรและการสอน

10,000

10,000

-

ป.โท สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ป.โท สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ป.โท สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา

90,000
290,000
50,000
150,000

90,000
240,000
50,000
150,000

50,000
-

งานวิจัย
ป.บัณฑิต
คณะครุศาสตร์
งานวารสาร

40,000
50,000
29,054
29,054
419,054

40,000

50,000
54
54
50,054
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการ พัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งสิ้น 3 โครงการหลั ก
งบประมาณจัดสรรจานวน 381,000.00 บาท เงินงบประมาณที่ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน 350,800.00 บาท เงินงบประมาณคงเหลือจานวน 30,200.00 บาท เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
3.1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบริการวิชาการทีส่ ร้างรายได้

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

ยอดงบจัดสรร
-

ยอดงบใช้จริง
-

ยอดงบคงเหลือ
-

3.2
3.3

โครงการหลักสูตรระยะสั้นทีส่ ร้างรายได้
โครงการความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
เพื่อสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการและสร้างรายได้
กิจกรรมการบริการวิชาการบุคลากรทางการศึกษาด้านหลักสูตรการสอนและ
การวิจัยของผู้สอนและนักศึกษา
กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP) : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการบริหารและพัฒนาการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
กิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 12
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิชาการ
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 13
กิจกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้คอมพิวเตอร์สัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
กิจกรรมค่ายคลินิกดนตรี
กิจกรรมบริการวิชาการทางดนตรีประจาปี
กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

381,000

350,800

30,200

ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

20,000

19,800

200

ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ

40,000

40,000

-

ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
งานบริการวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

50,000
90,000
20,000
25,000
13,000

50,000
90,000
20,000
25,000
13,000

-

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

15,000
10,000

15,000

-

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
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ลาดับ
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16
3.3.17
3.3.18

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการสังคมกับการเรียนการสอนดาราศาสตร์และอวกาศ
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ายภาษาไทย
กิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1
กิจกรรมผู้มีจติ อาสา
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ยอดงบจัดสรร
3,000
15,000
10,000
10,000

ยอดงบใช้จริง
3,000
15,000
10,000
10,000

ยอดงบคงเหลือ
-

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

10,000

10,000

-

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ป.บัณฑิต

20,000
30,000
381,000

20,000

30,000
30,200
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวม
ทั้งสิ้น 3 โครงการหลัก เงินงบประมาณจัดสรรจานวน 7,000.00 บาท เงินงบประมาณที่ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน 7,000.00 บาท เงินงบประมาณคงเหลือจานวน 0 บาท เพื่อ
ทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
4.1 โครงการวิจัยการพัฒนาหรือต่อยอดเอกลักษณ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4.1.1 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4.2 โครงการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
4.2.1 กิจกรรมเข้าพรรษา
4.2.2 กิจกรรมลอยกระทง
4.3 โครงการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.3.1 กิจกรรมสืบสานตานานพระธาตุพนม
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

ยอดงบจัดสรร
-

ยอดงบใช้จริง
-

ยอดงบคงเหลือ
-

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์

7,000

7,000

-

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์

7,000
-

7,000
-

-

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

7,000

7,000

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสิ้น
4 โครงการหลัก เงินงบประมาณจัดสรรจานวน 15,150 บาท เงินงบประมาณที่ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน 15,150 บาท เงินงบประมาณคงเหลือจานวน 0 บาท เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะ ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และเพื่อบริหารจัดการคณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
5.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน
5.1.1 กิจกรรมแผนปฏิบตั ิราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
5.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
5.2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย)
5.2.2 กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทาวิจัยงานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
5.3 โครงการพัฒนาสุขภาพและความสัมพันธ์ของบุคลากร
5.3.1 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
5.3.2 กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์
5.3.3 ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
5.3.4 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์
5.4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะ
5.4.1 กิจกรรม 5 ส.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

ยอดงบจัดสรร
-

ยอดงบใช้จริง
-

ยอดงบคงเหลือ
-

งานแผน การเงิน บัญชี

-

-

-

คณะครุศาสตร์

4,000

4,000

-

งานวิจัย
งานบุคลากร

4,000
-

4,000
-

-

คณะครุศาสตร์
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
สานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์
งานอาคาร

8,150
2,000
6,150
3,000
3,000
15,150

8,150
2,000
6,150
3,000
3,000
15,150

-

35

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

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

7

7

4
3
3
5
22

3
3
2
3
18

ไม่บรรลุ

1
1
2
5

ยุทธศาสตร์คณะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 22 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานบรรลุผลทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ แต่หากพิจารณา
ตัวชี้วัดแยกตามยุทธศาสตร์พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจานวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จจานวน 7 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจานวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จจานวน 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด คือ วารสาร
ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมตรงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล (TCI) โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างดาเนินการวารสารออนไลน์ 2 ฉบับ มีบทความวิชาการหรือวิจัย จากนักวิชาการ นักการศึกษา และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละฉบับ และไม่น้อยกว่า 5 บทความ โดยกาหนดตัวชี้วัดไว้ที่ 3
ฉบับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน บรรลุ 3 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน บรรลุ 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด คือ เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาด(Covid-19) จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน บรรลุ 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คือ
1) กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร กาหนดตัวชี้วัดที่ 3 กิจกรรม มีการดาเนินการ จานวน 1
กิจกรรม คือ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการ คือ กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์
และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
2) ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน กาหนดระดับความพึงพอใจ 4.00 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการทางานและ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผลคะแนนการประเมินพึงพอใจคือ 3.6
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ผลการดาเนินงานเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมกันวิเคราะห์และกาหนดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย รวมถึง
กิจกรรมโครงการที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการกากับติดตามการดาเนินงานจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ จาแนกตามยุทธศาสตร์
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 เป้าประสงค์ 20 กลยุทธ์ 22 ตัวชี้วัด 20 โครงการหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐาน

1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตร
ของคณะครุศาสตร์

1.1.1แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
หลักสูตรของคณะครุศาสตร์

2. มีสภาพแวดล้อมการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์

1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

1.2.1 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิง
รุก (Active Learning)
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ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2564
แผน
10

ร้อยละ

60

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ

สาขาวิชามีแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประกอบด้วย
1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
5.สาขาวิชาสังคมศึกษา
6.สาขาวิชาภาษาไทย
7.สาขาวิชาดนตรีศึกษา
8.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
9.ป.โท สาขาวิชาบริหารและพัฒนา
การศึกษา
10. ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน
11. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัตรฑิต
สาขาวิชาชีพครู
ในปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์
มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(Active Learning) มากกว่าร้อยละ
70 ของรายวิชาที่เปิดสอน





ไม่บรรลุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์

3. นักศึกษามีคุณภาพด้าน
วิชาการและทักษะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2564
ค่าเฉลี่ย
>3.50

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ

คณะครุศาสตร์มีการควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สาหรับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรภายในคณะ โดยการจัดให้มี
การเรียนการสอนแบบออนไลน์และ
การทางานแบบจัดตารางเวรการ
ทางานเพื่อลดความแออัด
ปีการศึกษา 1/2564 และ 2/2564
คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 467คน
ดังนี้
1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 106คน
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 54 คน
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 53 คน
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 75 คน
5.สาขาวิชาสังคมศึกษา 92 คน
6.สาขาวิชาภาษาไทย 87 คน
ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการฝึก
ประสบการณ์ ร้อยละ 100



1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)

1.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน
และฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่ นการฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษา

ร้อยละ

100

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
คณะและตามลักษณะของรายวิชาศึกษาทั่วไป

1.5.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านวิชาการหรือบริการวิชาการหรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

100

นักศึกษาคณะครุศาสตร์จะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านวิชาการหรือบริการ
วิชาการหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม



1.6.1 จานวนกิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า

จานวน

3

เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะครุ
ศาสตร์ มีเครือข่ายลุ่มศิษย์เก่าเพือ่
ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เช่น มีการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม



4. นักศึกษาปัจจุบันและ 1.6 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนา
ศิษย์เก่ามีความผูกพันกับ นักศึกษาและคณะครุศาสตร์
คณะ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นครุศาสตร์ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
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ไม่บรรลุ

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2564

ตัวชี้วดั

คณะ

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5 เป้าประสงค์

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

7 กลยุทธ์

1.7.1 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

7 ตัวชี้วัด

39

ร้อยละ

50

ผลการดาเนินงาน
ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่สาหรับศิษย์เก่า มี
ศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม
พอสมควร และคณะฯจะต้องดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้
พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า และเป็นการ
รวมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี โดยผ่านเครือข่าย
ประกอบด้วย
1. เฟซบุ๊ค
2. ไลน์
3. ชมรมเครือข่ายศิษย์เก่า
คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

7 โครงการหลัก

บรรลุ



ไม่บรรลุ

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.จัดหาแหล่งทุน
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบและ
สนับสนุนการทาวิจัย
แนวทางในการเสนอขอรับทุนวิจยั ทั้งภายในและ
หรือสร้างนวัตกรรมจาก ภายนอกมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอก

2.ส่งเสริมการตีพิมพ์
และเผยแพร่งานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

2.1.1 จานวนเงินทุนวิจัยภายในคณะที่
จัดสรรให้กับคณาจารย์

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
2564
นับ
บาท
40,000

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ

คณะครุศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย
ภายในคณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2564 สาหรับ
คณาจารย์ เป็นจานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่น
บาทถ้วน)



บุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนวิจยั ภายนอก เป็น
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,585,871 บาท (ห้าล้านห้า
แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
โดยจานวนอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ทั้งหมด
จานวน 61 คน





2.1.2 จานวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่ได้รบั

บาท/คน

25,000

2.2 ส่งเสริมการ ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ

25

คณะครุศาสตร์ มีการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุ
ศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Thai-Journal

2.3.3 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI)

ฉบับ

3

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนมตรงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร
ไทยในฐานข้อมูล (TCI) โดยขณะนีอ้ ยู่ระหว่าง
ดาเนินการวารสารออนไลน์ 2 ฉบับ มีบทความวิชาการ
หรือวิจัย จากนักวิชาการ นักการศึกษา และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในแต่ละฉบับ และไม่น้อยกว่า 5
บทความ

Citation Index Centre (TCI)

2 เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3 กลยุทธ์

4 ตัวชี้วัด

3 โครงการ

40

ไม่บรรลุ



รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ
บริการวิชาการที่สร้าง
รายได้
2. บูรณาการองค์ความรู้
จากการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาและชุมชน
ท้องถิ่น ในประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
3. มีการบริการวิชาการ
และร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ทางวิชาการ วิจยั
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงตอนกลาง

3 เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้อย่าง 3.1.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
ต่อเนื่อง
วิชาการที่สร้างรายได้

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2564
โครงการ/
1
กิจกรรม

3.2 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดทาหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับคณะ

3.2.1 จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่สร้าง
รายได้

หลักสูตร

1

3.3 ส่งเสริมความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ วิจยั ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
ตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการและสร้างรายได้

3.3.1 จานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมภิ าคลุ่มน้า
โขงตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการและสร้างรายได้

กิจกรรม

9

3 กลยุทธ์

3 ตัวชี้วัด
41

ผลการดาเนินงาน
คณะมีการดาเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สร้างรายได้
จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมครูผู้มีจติ อาสากิจกรรมกิจกรรม
เล่านิทานสร้างสุขยุคดิจิทัล ดาเนินการโดยสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
คณะมีการดาเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สร้างรายได้
จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมครูผู้มีจติ อาสากิจกรรมกิจกรรม
เล่านิทานสร้างสุขยุคดิจิทัล ดาเนินการโดยสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

บรรลุ




งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดดาเนินการกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา และสังคม จานวน 9 กิจกรรม ได้แก่
1.กิจกรรมค่ายภาษาไทย
2.กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพือ่ ชุมชน
3.กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และสือ่ การเรียนการสอน
ครั้งที่ 12
4.กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
5.กิจกรรมค่ายคลินกิ ดนตรี
6.กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP) : การพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
8.กิจกรรมสื่อและศิลปะสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาครูปฐมวัย
9.กิจกรรมบูรณาการการวิจัย
การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2564 สาหรับโรงเรียนร่วม
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน



3 โครงการ

3

ไม่
บรรลุ

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.มีผลงานการทานุ
4.1 พัฒนาหรือต่อยอดเอกลักษณ์ทางศาสนา
บารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
ศิลปะวัฒนธรรมรวมไป กระบวนการวิจัย
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ

ตัวชี้วดั
4.1.1 ผลงานวิจัยการพัฒนาหรือต่อยอด
เอกลักษณ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2564
ผลงาน
1

ผลการดาเนินงาน
งานวิจัยในด้านการพัฒนาหรือต่อยอดเอกลักษณ์
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การแสดงนาฏยศิลป์พื้นบ้าน กรณีศึกษางาน
บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

บรรลุ





4.2 มีผลงานการทานุบารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

4.2.1 จานวนผลงานการทานุบารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

จานวน

1

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด(Covid-19) จึงทา
ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

2. มีการเผยแพร่การ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมรวมไปถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

4.3 มีการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

4.3.1 มีการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา กิจกรรม
ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1

ปีงบประมาณ 2564 คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการ
เผยแพร่การทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวม
ไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมลอยกระทง
2. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา
4. กิจกรรมสืบสานตานานพระธาตุพนม



2 เป้าประสงค์

3 กลยุทธ์

3 โครงการ

2

3 ตัวชี้วัด

42

ไม่บรรลุ

1

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการ
องค์การมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

2. คณะครุศาสตร์เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

5.1 พัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ 5.1.1 แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะให้มี ราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างเป็นรูปธรรม

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2564
แผน
1

5.1.2 ร้อยละความสาเร็จตามแผน
ดาเนินงาน

ร้อยละ

90

5.2.1 จานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการด้านการเรียนการสอน การวิจยั
และการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

2

5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ

43

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ

คณะครุศาสตร์มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานคณะครุศาสตร์ให้บรรลุ
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยคณะได้มีแผนประจาปี ดังนี้
1.แผนยุทธศาสตร์ ฉบับทบทวนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2664 คณะมีกิจกรรมทั้งหมด
จานวน 100 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 92 กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 กิจกรรม และไม่มีการ
ดาเนินการ 5 กิจกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ
ความสาเร็จตามแผนดาเนินงาน 92.00
ปีงบประมาณ 2564 คณะครุศาสตร์ได้ดาเนิน
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน 5 กิจกรรม
ประกอบด้วย
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั (KM วิจยั )
2.กิจกรรมบูรณาการการวิจยั การบริการวิชาการ
และการเรียนการสอน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2564







ไม่บรรลุ

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
5.3.1 จานวนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดขี องบุคลากรในคณะ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2564
กิจกรรม
3

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ



คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ที่ดีในองค์กร จานวน 1 กิจกรรม คือ
1.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์
กิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการ คือ
1.กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์
(ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)
1.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม (ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19)

3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่

ดี เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การ
3 เป้าประสงค์

5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

4 กลยุทธ์

5.4.1 ความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน

5 ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

4.00



มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อการทางานและโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม ผลคะแนนการประเมินพึงพอใจคือ 3.6

3
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ภาพกิจกรรมโครงการ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์
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กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1


วันที่ 30

พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม : การจัดอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนสาหรับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการ
สอน ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งสามารถสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ดาเนินโครงการพัฒนาการจั ดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

(ACTIVE LEARNING) : กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
ณ บริษัท คอสมอสบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ดตาบลเพ อาเภอเมือง จังหวัดระยองเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน
46
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วันที่ 31 ตุลาคม 2563 –

1 พฤศจิกายน
2563 สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
จัดกิจกรรมนาเสนอรายงานการทวิทยานิพนธ์/
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ์ เ พื่ อ ให้
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้คาชี้แนะก่อนขึ้นสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์



วันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในปีการศึกษา 2564 ณ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



วันที่ 15-18

พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนบ้านคุณแม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และให้คณาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และนาไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
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วันที่ 2-5

พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 11 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา อักทั้งเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ Freshmen night มหาวิทยาลัย
นครพนม ณ อาคารโดมกีฬาและสันทนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่และ Freshmen night มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รู้จัก
กับเพื่อนต่างคณะฯ เป็นตัวแทนของคณะฯ มหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนมให้เป็นที่รู้จัก

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
: การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ ร้ อ ยเอก ดร.ชาญวิ ท ย์
หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นประธานกล่าว
เปิดต้อนรับและแนะนาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตน
ในการสอนในสถานศึกษา
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 วันที่ 6 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู กิจกรรมอบรมการ
พัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพสาหรับครู ณ ห้อง 143 และ 153 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
พูดภาษาไทยในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ถูกกาลเทศะ และพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ปฏิบัติตน แต่งกายได้เหมาะสมกับความเป็นครู



วันที่ 11

สิงหาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพศิ ษ ย์ เ ก่ า เรื่ อ ง
“การออบแบบและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การเลื่ อ นวิ ท ยฐานะของบุ ค ลากรทาง
การศึกษา” โดยการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์
จานวน 50 คน

 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
จัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็น
ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 จานวน 6 ห้อง เข้าร่วม
กิจกรรม
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 คณะครุศาสตร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณ โรงยิม คณะ
ครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อเข้าพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

 วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการ
บริห ารและพั ฒนาการศึก ษา เข้า ร่วมการประชุ ม
วิชาการระดับ ชาติแ ละนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาส
นักศึกษาระดับบัณฑิตและคณาจารย์ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
KICE จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมสนับสนุนทุนการผลิตหนังสือ/ตารา หรับบุคลากรสายวิชาการ
รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตารา คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
อ.ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว
ผศ. ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
อ.ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด

ชื่อเรื่อง
การวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้
สอนให้เรียนรู้ เรียนรู้ที่จะสอน
การจัดการเรียนรู้ดา้ นการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ครูมืออาชีพในยุคชีวิตวิถีใหม่
การนิเทศทางการศึกษา

งบประมาณ(บาท)
30,000
30,000
30,000
10,000
10,000

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2564
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กิจกรรมสนับสนุนทุนการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
อ.ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว
อ.ดร.ลีลาวดี ชนะมาร และคณะ

5

อ.ดร.จารุวรรณ เขียวน้าชุม
และคณะ

6

อ.พงศ์เทพ โคตรประทุม และคณะ

7

อ.ภาวดี พันธรักษ์ และคณะ

8

อ.ดร. สุรพงศ์ รัตนะ และคณะ

9

รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร

10 ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช

11 อ.ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว
12 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้าชุม
ผศ. ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
13 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
14 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

ชื่อเรื่อง
การวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้
สอนให้เรียนรู้ เรียนรู้ที่จะสอน
การจัดการเรียนรู้ดา้ นการสื่อสารภาษาอังกฤษ
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
การพัฒนาทักษะทางสังคม และการกากับ
ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
แนวคิดทฤษฎี
การศึกษาวินัย 5 ประการในสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และภาวะผู้นาทางการศึกษาของ
นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียน
เชิงวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิด
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
แนวทางพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสาหรับครู
ในยุคชีวิตวิถีใหม่
ปัจจัยการบริหารทีม่ ีผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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งบประมาณ(บาท)
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700

5,700
5,700
30,000
30,000

30,000

10,000
10,000
10,000
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15 ๑. ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (สัดส่วนการ
วิจัย ๔๐%)
๒. ผศ.ว่าทีร่ ้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
(สัดส่วนการวิจัย ๓๐%
๓. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด (สัดส่วน
การวิจัย ๓๐%)
16 ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
17 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด

18 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
19 รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทรจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี
20 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้าชุม
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
21 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
22 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

ความต้องการและความคาดหวังในการศึกษาต่อ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม
วัฒนธรรมองค์กรกับความสุขในการทางานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนม
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเครือข่ายระดับ
พื้นที่การศึกษา (TSIP) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยนครพนม ภายในปี
2030
การพัฒนาพฤติกรรมด้านความตระหนักรู้ทาง
สังคมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
แนวทางพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสาหรับครู
ในยุคชีวิตวิถีใหม่
ปัจจัยการบริหารทีม่ ีผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

10,000

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

รายชื่อทุนวิจัยภายนอก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2564
จานวนเงิน 5,585,872 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
ที่
1

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี

2

ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง

3

ชื่อเรื่อง
โครงการสารวจ ทาสาเนาดิจิทัล และปริวรรตเอกสาร โบราณ
ตารับยาและตาราการแพทย์แผนไทย ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ที่
ส่งเสริมการสร้างความรู้และทักษะการคิดขั้นสูง โดยบูรณา
การภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กใน
ถิ่นทุรกันดารแถบลุ่มแม่น้าโขง

งบประมาณ(บาท)
533,852

4,852,884

อ.ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า
และคณะ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพระชนมายุ 65 พรรษา โดยการ
นาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) และระบบ
199,136
การทดสอบทางการศึกษาแบบดิจทิ ัล (National Digital
Testing Platform) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตารวจตระเวณชายแดน
หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2564
53

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อคณาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 4 คน
1 รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ
2 รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
3 รศ.สุธดิ า เลขะวัฒนะ
4 รศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 20 คน
1 ผศ.ว่าที่ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
2 ผศ.ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
3 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
4 ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
5 ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
6 ผศ.มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์
7 ผศ.ดร.นาฏยาพร บุญเรือง
8 ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี
9 ผศ.ดร.สุวสิ าข์ จรัสกมลพงศ์
10 ผศ.ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด
11 ผศ.ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
12 ผศ.ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน
13 ผศ.ดร.ศุภกร ศรเพชร
14 ผศ.ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ
15 ผศ.ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์
16 ผศ.นิดาพร อาจประจญ
17 ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
18 ผศ.อภิรดี แข้โส
19 ผศ.สุภาวรรณ ฤากาลัง

ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ป.เอก
ป.เอก ผศ.
√
√

รศ.

ป.โท
ป.โท ผศ. รศ.
√

√

√

√

√
√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
√
√
หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564
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กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (ป.เอก) จัด กิจ กรรมการบริ การวิ ชาการ
บุคลากรทางการศึกษาด้า นหลักสูต รการสอนและการ
วิจัยของผู้สอนและนักศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง

อุบ ลราชธานี อาเภอเมือง จั งหวัดอุบ ลราชธานี
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนรู้
และการวิ จัยส าหรั บ บุคลากรครูใ นระดั บการศึก ษาขั้ น
พื้ น ฐาน สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นบริ บ ทงานที่
รับผิดชอบในสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จและมีคุณค่า
ความหมายส าหรับ ผู้เ รี ยนมากขึ้ น และเพื่ อ เสริม สร้ า ง
ทักษะปฏิบัติในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการ
วิจัยสาหรับบุคลากรครู ให้พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิ ช าการของตนให้ มี คุ ณ ค่ า และเป็ น แนวทาง
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างวิ ชาการกั บ เพื่ อ น
ร่วมงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดรับ
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาภาษาไทยค่ายภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย เพื่อเพื่อบริการวิชาการ
ให้ ค วามรู้ ส าระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยและเพื่ อ ให้ ผู้ ร่ ว มโครงการมี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยมากขึ้ น
ณ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม



วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และสื่อ
การเรียนการสอน ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายบ้านหนองดู่ เพื่อให้นักเรียนได้มีสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้า
กับยุคสถานการณ์ปัจจุบัน
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 วัน ที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการความร่วมมือ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ท างวิชาการ วิ จัย ศิ ล ปวั ฒนธรรมและภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่น ในประเทศอนุภู มิภ าคลุ่ม น้าโขง
ตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่ายบริการวิชาการและสร้างรายได้ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิชาการ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลิตสเปย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบชุมชนเครือข่ายบริการวิชาการแก่
สังคม คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ยนครพนม โดยคณาจารย์ นัก ศึก ษาสาขาวิ ชาวิท ยาศาสตร์ เป็น ผู้ ผ ลิ ต
แอลกอฮอล์ และดาเนินการส่งมอบให้กับโรงเรียน ชุมชน ในเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
 วันที่ 26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมกับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองญาตินาราชควาย นานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
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กิจกรรมการทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 วันที่ คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมลอยกระทงกับมหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปี 2563 โดยคณะครุศาสตร์ได้
ส่งนางนพมาศเข้าร่วมประกวด โดยกิจกรรมครั้งนี้เพื่อนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดให้ดารงคงอยู่คู่สังคมไทย อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และ
นักศึกษาอื่นภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดจนหน่วยงานภายนอกและชุมชน

 วั น ที่ งานท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม คณะ
ครุ ศ าสตร์ น าโดยนายนั น ทวรภั ท ร พิ ม พ์ ศั ก ดิ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม นานักศึกษาที่เป็น
นางรา จานวน 20 คน ดาเนินจัดกิจกรรมเผยแพร่
ศิล ปวัฒ นธรรมงานท านุบ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม ณ
บริ เ วณลานพญาศรี สั ต ตนาคราช อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนครพนม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคของชาว
ไทยและชาวลาวที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณริ ม แม่ น้ าโขง
และเป็ น การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ การค้ า การ
ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด นครพนมให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

57

รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5


วันที่ 31

มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ได้จัดโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ นการเรียนการ
สอน การวิจั ย และการปฏิบัติ งานของบุคลากร กิจ กรรม
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (KM วิจัย) โดยจัดบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ค วามคิ ด เห็ น ตลอดจน
ประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคาร
จตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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วันที่ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กิจกรรม: ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้อง 212 ชั้น 1 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่ า ที่ ร้อ ยเอก ดร.ชาญวิ ทย์ หาญริน ทร์ คณบดีค ณะครุ ศ าสตร์ เป็ นประธาน และได้ รั บเกี ย รติ จ าก
รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าวฯ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2563
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2563 ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลการประเมิน ดังนี้
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
สาขาวิชา
ระดับปริญาญาตรี

ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ป.โท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู
ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

3.68
3.78
3.47
3.67
3.58
3.77
3.80
3.17
4.05
3.15
3.02

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

4.61

4.78

4.32

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสานักงานคณบดี
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

4.89

4.71

4.81
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คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี 2564
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 คณบดีคณะครุศาสตร์
1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา
1.4 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
1.5 รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
2.1 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
2.2 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
2.2.1 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
2.2.2 ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
2.3 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2.3.1 รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
2.3.2 ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช
2.4 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
2.4.1 รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ
2.4.2 ผศ.ดร.นาฏยาพร บุญเรือง
2.5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2.5.1 อาจารย์นิดาพร อาจประจญ
2.5.2 อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี
2.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.6.1 อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์
2.6.2 อาจารย์สุวิมล คาน้อย
2.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2.7.1 อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
2.7.2 ผศ.ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
2.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.8.1 อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย
2.8.2 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้าชุม
2.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2.9.1 อาจารย์ธิดาพร สวยสอาด
2.9.2 อาจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ
2.10 สาขาวิชาภาษาไทย
2.10.1 อาจารย์นันทิญา พันธ์โชติ
2.10.2 อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม
2.11 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
2.11.1 อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์
2.11.2 อาจารย์ชมพู่ ลุนศักดิ์
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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2.12 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2.12.1 อาจารย์กาพร ประชุมวรรณ
2.12.2 อาจารย์เฉลิมพล อะทาโส
2.13 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
2.13.1 อาจารย์ ดร.ศุภกร ศรเพชร
2.14 สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
2.14.1 อาจารย์ ดร.เบญจ์ กิติคุณ
2.15 ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา
2.15.1 นางสุปภาดา เซียวสกุล
2.16 ฝ่ายงานบริการวิชาการ
2.16.1 นางสาวอรอนงค์ คาคนซื่อ
2.17 ฝ่ายงานทะเบียน
2.17.1 นางสายชล วงค์ใหญ่
2.18 ฝ่ายงานวิจัย
2.18.1 นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์
2.19 ฝ่ายงานการเงิน
2.19.1 นางสาวอรอนงค์ มงกุฎ
2.19.2 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม
2.19.3 นางสาวเรนุกา บุญเรืองจักร
2.20 ฝ่ายงานบัญชี
2.20.1 นายอาทิตย์ โสภา
2.21 ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์
2.21.1 นายนิธิศ ทองอนงค์
2.22 ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์
2.22.1 นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย
2.23 ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.23.1 นางสาวอิชยา กองไชย
2.24 ฝ่ายงานบุคลากร
2.24.1 นายวินัย บุญลคร
2.24.2 นายวรวัฒน์ ไชยนาค
2.25 ฝ่ายงานพัสดุ
2.25.1 นางสาวสิริกานต์ แก้วไกรสร
2.25.2 นางสาวจันทกานต์ อุปถัมถ์
2.26 ฝ่ายงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.26.1 นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์
2.27 ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.27.1 นางสาวกฤติกา ยศอินทร์
2.28 ฝ่ายงานหลักสูตร
2.28.1 นางสาวสุชิรา ศรีสมยา
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รายงานประจาปี 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

2.29 ฝ่ายงานเลขานุการ
2.29.1 นางสาวสุภาวดี กาญจนเกต
2.30 ฝ่ายงานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ
2.30.1 นายจักรกฤษ เสนาศรี
2.31 ฝ่ายงานวิชาการ
2.31.1 นายจีระศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ
2.31.2 นายรัฐพงษ์ โป้วเคน
2.32 ฝ่ายงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.32.1 นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา
2.33 ฝ่ายงานนโยบายและแผน
2.33.1 นางสาวชนิดา ขัดทะเสมา
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