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การขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
นั กศึ กษาที่ เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมครบตามเกณฑ์ ที่ กํา หนดให้ นํา สมุ ดบั นทึ ก
กิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมความเป็นครูมายื่นที่หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู ในวันปัจฉิมนิเทศเพื่อตรวจสอบและเสนอรองคณบดีและรองอธิการบดี
ลงนามในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
Faculty of Education, Institute of Physical Education
--------------------ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
ขอรับรองว่า (ชื่อ-สกุลนักศึกษา) ....................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา............................................
สาขาวิชาพลศึกษา
ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี กําหนด
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการ
ในด้านต่าง ๆ เช่น สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นผู้นํา

(นางปทุมพร ศรีอิสาณ)
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ประจําวิทยาวิทยาเขตอุดรธานี

(นายพรชัย สินธุประสิทธิ์)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประจําวิทยาเขตอุดรธานี
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โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
๑. โครงการ/กิจกรรมบังคับ ๕ โครงการ / กิจกรรม
๑.๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
๑.๒ พิธีไหว้ครู
๑.๓ พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
๑.๔ พิธีถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี
๑.๕ โครงการปัจฉิมนิเทศ
๒. โครงการ/กิจกรรมบังคับเลือก ๕ โครงการ / กิจกรรม
๒.๑ โครงการ / กิจกรรม ด้านวินัยในตนเอง
๒.๒ โครงการ / กิจกรรม ด้านมีมนุษยสัมพันธ์
๒.๓ โครงการ / กิจกรรม ความภาคภูมิใจในสถาบัน
๒.๔ โครงการ / กิจกรรม ความยุติธรรม
๒.๕ โครงการ / กิจกรรม ความเป็นผู้ให้ / สํานึกสาธารณะ
๓. โครงการ ๑ กิจกรรม เลือก ๕ โครงการ / กิจกรรม
(เข้าร่วมได้ตามความถนัด ความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ภายใน
ภายนอกสถาบันซึ่งเป็นโครงการ / กิจกรรมที่สอดคล้องด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ
ด้านการบําเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น)
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๓. การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งต้องได้รับการประเมินผลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะศึกษาศาสตร์
๔. ห้ามแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการประเมินก่อนได้รับอนุญาตและ
หากมีการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่านักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมนั้น
๕. ส่งสมุดกิจกรรมที่หัวหน้างานกิจกรรมเสริมความเป็นครูทุกสิ้น
ภาคเรียน
๖. ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามที่คณะกําหนดจะ
ไม่ได้ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมจะทําการประเมินโดยอาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบหรืออาจารย์
ที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับลงชื่อเป็นหลักฐานในสมุดบันทึกกิจกรรม ซึ่งผล
การประเมินการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ์ (Pass)
เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ใช้ สัญลักษณ์ P
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๓. กิจกรรมเลือก : เป็นโครงการ/กิจกรรมที่คณะศึกษาศาสตร์
กําหนดให้นักศึกษาทุกคนเลือกเข้าร่วมได้ตามความถนัดและความสนใจจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ จํานวน ๕ โครงการ/กิจกรรม โดยมี
ความสอดคล้องกับกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ คือ ด้านวิชาการ
ด้านกีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม
รูปแบบของกิจกรรม
๑. โครงการ/กิจกรรมที่คณะศึกษาศาสตร์หรือองค์การนักศึกษาจัดขึ้น
๒. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้น
๓. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐบาล เอกชน
และรัฐวิสาหกิจจัดขึ้น
ระเบียบการ ปฏิบัติ
๑. นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมบังคับตามที่
คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาเขตได้กําหนดไว้ และบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงใน
สมุดบันทึกกิจกรรม
๒. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมมากกว่าที่กําหนด
และบันทึกเพิ่มเติมได้

แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
โครงการ / กิจกรรมบังคับ
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
๒ กิจกรรมพิธีไหว้ครู
พิธีถวายพระพร ๕ ธันวา
๓
มหาราช
พิธีถวายพระพร ๑๒ สิงหามหา
๔
ราชินี
๕ โครงการปัจฉิมนิเทศ

วันที่
เข้าร่วม

ผู้ประเมิน
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
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โครงการ / กิจกรรมบังคับเลือก ๕ โครงการ / กิจกรรม
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โครงการ / กิจกรรม
ด้านวินัยในตนเอง
โครงการ
ด้านมนุษยสัมพันธ์
โครงการ
ด้านความภาคภูมิใจในสถาบัน
โครงการ
ด้านความยุติธรรม
โครงการ
ด้านความเป็นผู้ให้ /
สํานึกสาธารณะ
โครงการ

วันที่
เข้าร่วม

ผู้ประเมิน
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

8
สําคัญ สถาบันการพลศึกษาจึงได้จัดรูปแบบกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาระหว่างศึกษาอยู่ใน
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี
๑. กิจกรรมบังคับ : เป็นโครงการ / กิจกรรมที่คณะศึกษาศาสตร์
กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมจํานวน 10 โครงการ/กิจกรรมโดยมี
โครงการ/กิจกรรมบังคับของสถาบันการพลศึกษา 5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑.๑ ปฐมนิเทศนักศึกษา
๑.๒ พิธีไหว้ครู
๑.๓ พิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
๑.๔ พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
๑.๕ ปัจฉิมนิเทศ
๒. กิจกรรมบังคับเลือกของคณะศึกษาศาสตร์จํานวน 5 โครงการ/
กิจกรรม โดยให้ครอบคลุม ๕ ด้าน คือ
๒.๑ ด้านมีวินัยในตนเอง
๒.๒ ด้านมีมนุษยสัมพันธ์
๒.๓ ด้านความภาคภูมิใจในสถาบัน
๒.๔ ด้านความยุติธรรม
๒.๕ ด้านความเป็นผู้ให้ / สํานึกสาธารณะ
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ประกาศสถาบันการพลศึกษา

กิจกรรมเลือกอย่างน้อย

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
------------------------เพื่อให้การดําเนินงานด้านกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมภาคปกติ พ.ศ.
๒๕๔๘ จึงออกประกาศเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ไว้ดังนี้

ลําดับ
ที่

กิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
นโยบายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็น “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” ตามแนวทางการ
พัฒนาวิชาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมความเป็นครู
ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ทั้งด้าน
ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความความภาคภูมิใจในสถาบันตลอดจน
จรรยาบรรณและวิชาชีพครู ทักษะทํางานเป็นทีม การส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ความเป็นผู้นํา และแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป ซึ่งการที่
จะเสริมสร้างให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนักศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาเป็น

โครงการ / กิจกรรม

๑

โครงการ

๒

โครงการ

๓

โครงการ

๔

โครงการ

๕

โครงการ

๖

โครงการ

๗

โครงการ

๘

โครงการ

๕ โครงการ / กิจกรรม
วันที่
เข้าร่วม

ผู้ประเมิน
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
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ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๙

โครงการ

๑๐

โครงการ

๑๑

โครงการ

๑๒

โครงการ

๑๓

โครงการ

๑๔

โครงการ

๑๕

โครงการ

ลงชื่อ

ข้อ ๗ การปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซ่อมกิจกรรมซ่อมเสริมของนักศึกษามี ๒
กรณี คือ
๗.๑ ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกําหนดในระเบียบนี้
ให้ติดต่อขอปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซ่อมเสริมที่งานกิจการนักศึกษา
๗.๒ ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมคณะไม่ครบตามกําหนดใน
ระเบียบของแต่ละคณะ ให้ติดต่อขอปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซ่อมเสริมที่คณะซึ่ง
นักศึกษาสังกัด
ข้อ ๘ ให้รองคณบดีประจําวิทยาเขตเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

ลงชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

วันที่
เข้าร่วม

ผู้ประเมิน
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

( นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ )
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายกสภาสถาบันการพลศึกษา
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“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ของวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา
ข้อ ๔ นักศึกษาทุกชั้นปีต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้
๔.๑ ปฐมนิเทศของวิทยาเขต (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑)
๔.๒ พิธีไหว้ครู
๔.๓ พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
๔.๔ พิธีถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี
๔.๕ ปัจฉิมนิเทศของวิทยาเขต (เฉพาะนักศึกษาปีสุดท้าย
ของแต่ละหลักสูตร)
๔.๖ กิจกรรมของคณะ ตามประกาศว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาของคณะนั้น ๆ
กิจกรรมใดที่ขัดต่อหลักศาสนาให้วิทยาเขตเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีไป
ข้อ ๕ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
อาจารย์ที่รับผิดชอบกิจกรรมเป็นผู้ดูแลและลงนามบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาในสมุดกิจกรรม
ข้อ ๖ การนํานักศึกษาไปนอกสถานที่ให้ขออนุญาตผู้ปกครอง

สรุปการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
ข้าพเจ้า……………………………………………….............................
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด………………………………โครงการ / กิจกรรม
เป็นโครงการ/กิจกรรมบังคับ……………..…โครงการ
เป็นกิจกรรมบังคับเลือก………………….…โครงการ/กิจกรรม
เป็นโครงการ/กิจกรรมเลือก…………………โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุด คือ………………………………………
……………………………………………….……………………………
เหตุผล………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
โครงการที่ข้าพเจ้าประทับใจน้อยที่สุด คือ…………………………...…………
……………………………………………….……………………………
เหตุผล………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง

ลงชื่อ
(……………………………………………….)

4
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ตัวอย่าง
โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
๑) โครงการปฐมนิเทศ

รูปแบบโครงการ
- ร่วมพิธีปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ

๒) โครงการกิจกรรมเพื่อน้อง - ร่วมกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมกีฬา
เพื่อน้อง
๓) พิธีไหว้ครู
- ทําพานไหว้ครู ร่วมพิธีไหว้ครู และรับ
เข็มครูดี
๔) โครงการพัฒนา
- อบรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้าน
บุคลิกภาพและจริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย
๕) โครงการแสดงความ
จงรักภักดี
๕.๑ โครงการถวาย
ความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ
๕.๒ โครงการถวาย
ความจงรักภักดีเนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ

- ร่วมพิธีถวายพระพรในวันแม่แห่งชาติ

- ร่วมพิธีถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ

ระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้การดําเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาใน
สถาบันการพลศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพล
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สภาสถาบันการพลศึกษาจึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการพลศึกษา
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตแต่ละแห่งของสถาบันการพลศึกษา
“รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต” หมายความว่า รองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขตแต่ละวิทยาเขต
“คณะ” หมายความว่า คณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนในสถาบันการพล
ศึกษา

3
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ปรัชญา
ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นําทักษะกีฬา ร่วมพัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์
“คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการผลิตบุคลากร
พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการและทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
การเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต สําหรับสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์ ที่มีความหลากหลาย ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
การพึ่งพาเทคโนโลยี โดยมีภารกิจหลักในการเตรียมบุคลากรและนักวิชาการทางด้าน
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการที่มีความรู้ สามารถเป็นผู้นําวิชาชีพทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยภูมิความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษาและการวิจัย
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นให้บังเกิดผลการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมในระดับชุมชน
และระดับชาติ
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม
๖) โครงการรณรงค์ระเบียบวินัย
นักศึกษา
๗) โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
๘) โครงการศึกษาศาสตร์ :
วิชาการ

รูปแบบโครงการ
- ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่ง
กายถูกระเบียบ กิจกรรมต่อต้าน
อบายมุขและยาเสพติด
- ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาเพื่อ
น้อง
- จัดบูทแสดงผลงานที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชา

๙) โครงการค่ายอาสาวิชาการ

- จัดค่ายอาสาวิชาการร่วมกับ
โรงเรียนเครือข่ายปฏิบัติการสอน

๑๐) โครงการปัจฉิมนิเทศ

- ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศเพื่อทราบ
แนวทางเตรียมความพร้อมใน
การสมัครงานและการศึกษาต่อ

๑๑) โครงการเสริมประสบการณ์
ชีวิตโดยบุคคลตัวอย่าง
๑๒) โครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร

- เชิญวิทยากร
-

จัดโต้วาที
ประกวดร้องเพลง / พิธีกร
ฝึกพูดในที่สาธารณะ
จัดคลินิกภาษา

2
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม
๑๓) โครงการสัมพันธ์ครูสู่สังคม
๑๔) โครงการเสริมทักษะพื้นฐาน
ความเป็นครู
๑๕) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “วิจัยในชั้นเรียน”
๑๖) โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู

รูปแบบโครงการ
- ออกบริการด้านกีฬา สุขภาพแก่
ชุมชน สังคม
- อบรมศึกษา/ดูงาน/เชิญวิทยากร
- อบรมเชิงปฏิบัติการ

- ประกาศเกียรติคุณ/ยกย่อง
ครูดีเด่น
- ประกวดนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพ
ของความเป็นครูที่ดี
- เชิญศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบ
ความสําเร็จในวิชาชีพครู
- เชิญวิทยากร
๑๗) โครงการสืบสานกีฬาไทยและ - ร่วมกิจกรรมการละเล่น
การละเล่นพื้นบ้าน
๑๘) โครงการสืบสาน
- การรณรงค์การแต่งกาย
เอกลักษณ์ไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑๙) โครงการวันครู(๑๖ มกราคม) - จัดบอร์ดสะท้อนความเป็นครู
- ประกวดแต่งกลอน / ร้องเพลง
สดุดีครู

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
Faculty of Education, Institute of Physical Education
*********************************
ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหนึ่งในสามคณะวิชาที่ก่อตั้งพร้อมกับการ
สถาปนาสถาบันการพลศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๔๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีวัตถุประสงค์
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจทํา
การสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้
และพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
นันทนาการและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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1
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
๒๐) โครงการประกวดเรียงความ

1 

(รหัสนักศึกษา………………………………………....สาขาวิชาพลศึกษา)

……………………………………………………..
(ลายเซ็นนักศึกษา)
ชื่อ – สกุล (ไทย)…………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล (อังกฤษ)……………………………………………………….
E-mail………………………… โทรศัพท์…………………………………..
หมู่โลหิต ……… ชื่อ – สกุลอาจารย์ที่ปรึกษา……………………..…………
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่…..…….. ถนน……………………………..……………
ตําบล…………………………… อําเภอ………….………………………..
จังหวัด………………… รหัสไปรษณีย์……………..โทรศัพท์………………..

๒๑) โครงการส่งเสริมความรู้
“กฎหมายสําหรับครู”

๒๒) โครงการส่งเสริมผลงานผู้
ตัดสินดีเด่น
๒๓) โครงการอบรมผู้ตัดสิน
๒๔) โครงการปลูกจิตสํานึก
ศึกษาศาสตร์
๒๕) โครงการส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนเครือข่ายสัมพันธ์
๒๖) โครงการ “คลีนนิ่ง เดย์”
๒๗) โครงการ ๕ ส
๒๘) ธรรมะน่ารู้สําหรับครูวัยใส
๒๙) Teaching Contest

รูปแบบโครงการ
- ประกวดผลงานเขียนเรียงความ
- คัดเลือกนักศึกษาที่ประพฤติดี
เป็นแบบอย่าง
- เชิญวิทยากรผู้มีความรู้เรื่อง
กฎหมายสําหรับครูบรรยาย
 ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
 ผอ.สกสค.
 สภาทนายความ
- นักศึกษา / กรรมการ /
อาจารย์ที่ปรึกษา คัดเลือก
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
- นักศึกษาสมัครใจร่วมพัฒนา
สถาบัน / ชุมชน
- จัดกิจกรรมในโรงเรียนเครือข่าย
ตามกิจกรรมที่สนใจ
- นักศึกษาร่วมทําความสะอาด
สถาบันหรือสาธารณสถาน
- นศ.ร่วม 5 ส ตลอดปี
การศึกษา
- เข้าค่ายฝึกปฏิบัติตาม
- ประกวด ครูสอนดี ครูสอนเก่ง

คู่มือบันทึกกิจกรรม
เสริมความเป็นครู

คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

